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TÍTULO MODALIDADE UNIDAD
E GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

Projeto de 
Capacitação em 
Primeiros Socorros   

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Bernadette Kreutz 
Erdtmann - Docente 

Cotidianamente somos confrontados com situações de emergência e 
que exigem atitudes rápidas e seguras para minimizar os agravos 
sobre o organismo.  Em uma situação eminente de injuria ao corpo, a 
orientação recaí principalmente em “o que não devo fazer”, no 
entanto, várias são as situações em que a pessoa  não está preparada 
para agir com segurança  e assim, garantir um atendimento adequado 
para cada situação. Ensinar a socorrer nos vários ambientes é uma 
prática que a Enfermagem deve exercer, pois faz parte da formação do 
enfermeiro a atuação em situações de urgência e emergência. O 
reconhecimento rápido de sinais e a aplicação imediata dos primeiros 
socorros à vítima aumenta a sobrevivência, bem como minimizam 
danos ao organismo. Neste sentido é importante termos pessoas na 
comunidade e nos serviços de saúde capacitadas para uma 
intervenção rápida e segura. O treinamento em primeiros socorros 
visa preparar acadêmicos, agricultores e enfermeiros para atuarem 
nas mais diversas situações cotidianas  de risco eminente a 
integridade do organismo humano.    

Oficinas de 
discussões sobre 
agrotóxicos  

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Bernadette Kreutz 
Erdtmann - Docente 

O Projeto  visa discutir e atualizar conhecimentos com os agricultores, 
relacionados aos agrotóxicos utilizados nas lavouras. Para tanto, 
utilizar-se-á a técnica de oficinas, na qual os participantes do grupo 
expressam suas idéias e opiniões livremente buscando a socialização 
dos problemas e busca de soluções que emergirão destas vivências.   O 
paradigma atual de saúde é apresentado no enfoque ecossistêmico da 
saúde e ambiente que segundo Minayo (2002) a abordagem de saúde 
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passa a ser considerada como socialmente produzida. Neste sentido, 
discutir a relação saúde e ambiente com os agricultores implica em um 
repensar as ações socialmente produzidas e aceitas como naturais, 
mesmo sabendo dos agravos à saúde humana e ambiental provocados 
pelos agrotóxicos. Minayo (2002), aborda os processos produtivos, o 
consumo e a degradação da saúde e do ambiente sob o olhar na 
perspectiva sociológica. A questão central está nas relações entre o 
trabalho e a saúde, neste sentido, é possível se pensar no modelo de 
agricultura vigente na região do oeste de Santa Catarina, cujo modo de 
trabalho se concentra na utilização intensiva de agrotóxicos, 
justamente, pela carência de mão de obra para a lavoura, bem como, 
por ser economicamente mais viável a utilização dos agrotóxicos.             

Clube de Integração e 
Troca de 
Experiências 
'Pioneiros do 
Faxinal': 
associativismo e 
orientação técnica no 
meio rural 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Antonio Waldimir 
Leopoldino da Silva - 
Docente 

O presente trabalho, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Faxinal dos Guedes/SC e EPAGRI, visa coordenar, apoiar e orientar 
o Clube de Integração e Troca de Experiências (CITE) “Pioneiros do 
Faxinal”, criado em novembro/2006 e formado por treze famílias de 
produtores rurais daquele Município. Tendo a bovinocultura de leite à 
base de pasto como sua atividade econômica principal ou em 
expansão, estes produtores buscam, através do associativismo, da 
mútua cooperação e da assistência técnica, alternativas para viabilizar 
e maximizar sua produção. O processo extensionista é efetivado 
através de reuniões mensais do grupo, realizadas sob rodízio nas 
propriedades rurais dos integrantes. Nas reuniões, são apresentados 
dados relativos ao sistema de produção empregado e seus índices de 
produtividade, discutindo-se os problemas que limitam a obtenção de 
melhor desempenho econômico, e, a partir daí, são propostas novas 
tecnologias e/ou metodologias que permitam a ampliação do 
resultado produtivo. O trabalho do grupo envolve, ainda, ações como 
palestras técnicas, visitas a órgãos especializados ou a propriedades 
de destaque, dias de campo; unidades demonstrativas; cursos 
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profissionalizantes, entre outras. Em 2008, o projeto pretende 
implantar cinco ou seis unidades demonstrativas de pastagens, 
apresentando opções de alimentação e manejo animal a baixo custo.  

Educação Ambiental: 
Ética e natureza 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Arnildo Korb - 
Docente 

Os debates em torno das questões ambientais têm se intensificado, 
dada a preocupação com as condições de vida das presentes e futuras 
gerações. O  grupo de pesquisadores do projeto de pesquisa 'Educação 
Ambiental e Enfermagem' pretende  ampliar os debates para a 
sociedade, trazendo para o círculo das discussões acadêmicos e 
profissionais das diversas áreas. Através de encontros mensais, com 
duração de 4 horas, objetiva-se discutir  aspectos conceituais e 
temáticas cotidianas referentes a abordagem. Os textos serão 
extraídos de referências atualizadas e as palestras serão realizadas  
por docentes de instituições de educação superior, e por membros de 
organizações governamentais e não-governamentais.   Em datas como 
o Dia Mundial da Água, Semana do Meio ambiente e o Dia da Árvore as 
atividades serão intensificadas e diversificadas. Os encontros 
ocorrerão em Chapecó, porém muitas ações poderão ocorrer em 
comunidades vizinhas. Serão aceitas até 40 inscrições, e receberá 
certificação quem obtiver 75% de frequência.  

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E 
SAÚDE: USO E 
DESCARTE DE 
RESÍDUOS DE 
ANTIBIÓTICOS  

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Arnildo Korb - 
Docente 

A resistência microbiana aos antibióticos tornou-se uma preocupação  
mundial aos gestores de saúde pública, porém a maioria da população, 
especialmente nos países pouco desenvolvidos não tem conhecimento 
sobre as implicações desse processo na saúde das pessoas. A partir 
dos conhecimentos obtidos do projeto de pesquisa 'Resistência 
microbiana: uso e descarte de resíduos de antibióticos', sobre a 
realidade regional, pretende-se contribuir na orientação da população,  
transmitindo informações e esclarecendo dúvidas sobre  o processo da 
resistência microbiana, e a importância dos usuários de antibióticos 
seguirem as recomendações médicas  sobre a posologia, bem como do 
destino a ser dado a eventuais sobras de antibióticos. Para isso serão 
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realizadas reuniões e palestras com agentes de saúde afim de 
esclarecer sobre a importância das recomendações sobre o uso e 
descarte; aos professores de educação básica, especialmente aos 
professores de ciências,  as atividades educacionais no espaço escolar 
procurarão se tornar mais complexas, pois estarão  articulando os 
conteúdos programáticos com temas relevantes e que poderão chamar 
a atenção para os cuidados sobre o uso de antimicrobianos. As ações 
serão quinzenais  e agendadas conforme os cronogramas de atividades 
das instituições envolvidas. Na totalidade pretende-se a mundaça de 
cultura e comportamento frente ao uso dos medicamentos.  

IMPLANTAÇÃO DE 
UMA UNIDADE 
DEMONSTRATIVA DE 
PRODUÇÃO DE LEITE 
À BASE DE PASTO EM 
CHAPECÓ 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Edir Oliveira da 
Fonseca - Docente 

O presente projeto de extensão universitária objetiva levar 
conhecimento e trocar experiências com produtores rurais da 
microregião do Município de Chapecó/SC, na área de produção e 
manejo de pastagens. Em unidade demonstrativa serão apresentados  
os sistemas de adubação convencional, alternativo e orgânico. 
Unidades demostrativas são usadas como instrumento para a difusão 
de tecnologia, através de eventos de extensão, como oficinas, palestras 
e dias de campo, dirigidos a produtores e empregados rurais. A 
metodologia adotada vem demostrando bons resultados, com a 
demostração do manejo, resultado produtivo e da viabilidade dos 
sistemas adotados. Com isso espera-se que um número crescente de 
produtores adote o cultivo de pastagens de qualidade em suas 
propriedades, seguindo as recomendações técnicas relativas à sua 
implantação e utilização. O trabalho espera aprimorar o grau de 
qualificação e de capacitação do produtor rural na área da 
forragicultura, permitindo incrementar a produtividade da 
bovinocultura de leite a base de pasto, com as conseqüências 
econômicas daí advindas. Semelhante efeito deverá ser obtido no meio 
acadêmico, uma vez que a participação dos alunos de Zootecnia nas 
atividades extensionistas permitirá inegável ganho de conhecimento e 



 

6 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDAD
E GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

de experiência, que serão diferenciais qualitativos quando de sua 
atuação profissional. 

Melhoria da 
qualidade do 
ensino/aprendizage
m de Física e 
Astronomia na região 
de abrangência da 
SDR de Maravilha 

Programa Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - Docente 

O ensino da Física tem uma importância fundamental no processo de 
formação social e cultural dos indivíduos, podendo ultrapassar o limite 
da informação para atingir o da formação. Na sociedade tecnológica 
em que vivemos, a compreensão de fenômenos básicos de eletricidade 
e mecânica, entre outros, proporciona que homens e mulheres 
vivenciem de forma mais ampla a sua cidadania.   Basta ter 
familiaridade com o ambiente escolar ou conversar com alguns 
professores e alunos para sentir que a Física é considerada matéria 
difícil, a qual muitos alunos evitariam se pudessem. Talvez seja ela a 
disciplina curricular que os alunos menos gostam de estudar, 
principalmente em nível de ensino médio. A confirmação dessa 
hipótese pode estar no excessivo número de alunos reprovados no 
final de cada semestre ou ano letivo.   Já os conhecimentos 
astronômicos estão distribuídos ao longo de várias disciplinas dos 
ensinos fundamental e médio. Apesar da curiosidade que despertam 
nas pessoas, os fenômenos relacionados ao espaço têm pouco espaço 
para serem discutidos em sala de aula. Propomos, com este Programa 
de Extensão, a utilização de fenômenos astronômicos como uma forma 
de motivar os estudantes para o estudo de ciências exatas, 
desenvolvendo assim habilidades e competências importantes na 
sociedade atual. 

Introdução à 
Astronomia para 
Professores do 
Ensino Fundamental 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - Docente 

Este curso parte da idéia de que os conhecimentos adquiridos ao longo 
da história pela ciência da Astronomia devem fazer parte do rol de 
conhecimentos necessários na formação geral do cidadão da 
atualidade. Estes conhecimentos, muitas vezes são apresentados  aos 
cidadãos através de noticiários, jornais e revistas de divulgação 
científica, mas em poucas  ocasiões são apresentados e discutidos em 
sala de aula, espaço no qual os diversos saberes produzidos deveriam 
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estar sendo investigados. Em grande parte, este fato se deve a falta de 
preparação específica dos professores nesta área, que é 
interdisciplinar e que, portanto, não é posse exclusiva de nenhuma das 
disciplinas ensinadas nas escolas de ensino fundamental e médio.    
Partindo destas idéias, estamos propondo a realização de um curso de 
Introdução à Astronomia, dirigido a professores do ensino 
fundamental da região de abrangência da SDR de Maravilha. O curso 
abrangerá aspectos importantes do conhecimento astronômico. Para 
isso, propomos um curso teórico e também prático. A etapa teórica do 
curso será dividida em três grandes áreas: “Sistema Solar”, “Estrelas”, 
“Galáxias e o Universo”. Na etapa prática, teremos duas noites de 
observação do céu através do telescópio e binóculos, e uma tarde de 
experimentos na área de Física e Astronomia. 

Coordenação 
Regional da 
Olimpíada Brasileira 
de Física 2008 

Evento Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - Docente 

A Olimpíada Brasileira de Física (OBF), é um programa de Sociedade 
Brasileira de Física, tendo como principais objetivos: despertar e 
estimular o interesse pela Física; proporcionar desafios aos 
estudantes; aproximar a universidade do ensino médio e identificar os 
estudantes talentosos em Física, preparando-os para as olimpíadas 
internacionais e estimulando-os a seguir carreiras científico-
tecnológicas.  A Coordenação Estadual da Olimpíada Brasileira de 
Física está sob responsabilidade do Professor José Francisco Custódio 
Filho, professor efetivo do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da 
UDESC, em Joinville. Neste projeto, propomos a continuidade do pólo 
de apoio à Coordenação Estadual na região da SDR de Maravilha. 
Devido a grande distância entre o litoral e a região oeste do estado de 
Santa Catarina, faz-se necessário a existência de pontos de apoio à 
Coordenação Estadual em outras regiões do estado, para tornar mais 
eficaz o processo de divulgação e de organização da OBF. Com a 
divulgação da OBF esperamos aproximar a Universidade dos 
professores do ensino médio, despertando o interesse dos alunos pela 
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Física, através da divulgação e participação na OBF2008. Esperamos 
desta forma contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino/aprendizagem desta ciência na região, objetivo geral do 
programa de extensão no qual este projeto se insere. 

Palestras para o 
ensino médio - 
importância do 
estudo das ciências 
exatas para o 
profissional de nível 
superior 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - Docente 

A qualidade do ensino médio no Brasil é um tema de discussão 
extremamente relevante e complexo e que afeta diretamente o 
cotidiano do ensino superior. Hoje, temos um enorme contingente de 
estudantes concluintes do ensino médio sem preparo para o trabalho, 
sem condições concretas para ingressarem de forma competente no 
ensino superior e representam um enorme desperdício de recursos 
públicos com a evasão e o abandono.  Esta situação apresenta reflexos 
diretos no cotidiano universitário. Percebemos enormes dificuldades 
enfrentadas por professores e estudantes para manter o nível de 
reflexão universitária num patamar tal, que seja possível ao 
profissional formado apresentar-se como mão de obra qualificada no 
mercado de trabalho atual, extremamente competitivo e exigente. 
Como trabalhar com estudantes, que em sua maioria não 
desenvolveram as habilidades e competências mínimas para seguir 
seus estudos superiores, é um dos grandes desafios enfrentados pela 
universidade hoje.   O projeto de extensão aqui proposto procura atuar 
neste sentido. Queremos mostrar, através do relato de estudantes do 
Curso de Engenharia de Alimentos da UDESC, a importância do estudo 
das ciências exatas para diversas profissões de nível superior. 
Acreditamos que estaremos assim atingindo os estudantes do ensino 
médio, com uma efetiva melhoria da qualidade de 
ensino/aprendizagem destas ciências. 

Preparação para a 
Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e 
Astronáutica 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - Docente 

Este curso parte da idéia de que os conhecimentos adquiridos ao longo 
da história pela ciência da Astronomia devem fazer parte do rol de 
conhecimentos necessários na formação geral do cidadão da 
atualidade. Estes conhecimentos, muitas vezes são apresentados aos 
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cidadãos através de noticiários, jornais e revistas de divulgação 
científica, mas em poucas ocasiões são apresentados e discutidos em 
sala de aula, espaço no qual os diversos saberes produzidos deveriam 
estar sendo investigados. Parte também da realidade de que muitos 
estudantes da região participam já há alguns anos da prova da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e não encontram 
um espaço específico de preparação. Seguindo estas considerações, 
estamos propondo a realização de um curso de preparação à 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, dirigido a 
estudantes do ensino fundamental e médio da região de abrangência 
da SDR de Maravilha. O curso abrangerá aspectos importantes do 
conhecimento astronômico. Para isso, propomos um curso teórico e 
também prático. A etapa teórica do curso será dividida em três 
grandes áreas: “Sistema Solar”, “Estrelas”, “Galáxias e o Universo”. Na 
etapa prática, teremos uma noite de observação do céu através do 
telescópio e binóculos. 

Inserção da Física 
Moderna no ensino 
médio - 2a Etapa 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - Docente 

Em 2005, comemoramos o ano mundial da Física, em homenagem ao 
centenário da publicação dos principais trabalhos de Einstein. Suas 
contribuições para o surgimento da Relatividade e da Mecânica 
Quântica foram fundamentais para promover uma verdadeira 
revolução científica neste campo de conhecimento. Porém, 
tradicionalmente, a Física ensinada em nossas escolas costuma parar 
nos conceitos desenvolvidos até a metade do século XIX. Existe a 
necessidade de se abordar tópicos de Física Moderna e 
Contemporânea em nível médio, suscitando que a comunidade escolar 
se atualize permanentemente. Entretanto, com a falta de materiais 
didáticos específicos, formação docente inadequada e incipiente, 
programas de vestibular, entre outros, esses temas ainda não são 
abordados com os estudantes nas aulas regulares. Em 2007, 
realizamos um curso de atualização dirigido aos professores de Física, 
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Química e Matemática do ensino médio da rede estadual de ensino, 
discutindo a aplicabilidade destes conteúdos e as necessidades de 
material didático para isto. Este curso, apesar de ter alcançado seus 
objetivos, foi essencialmente teórico. Propomos agora que os 
professores organizem uma experiência prática do ensino de Física 
Moderna em sala de aula, planejando de forma coletiva a metodologia 
de ensino e socializando a experiência com os demais colegas ao final 
do curso. 

CURSO DE 
MATEMÁTICA 
BÁSICA E 
FINANCEIRA 
APLICADA A 
TRABALHADORES E 
PRODUTORES 
RURAIS DA REGIÃO 
OESTE DE SANTA 
CATARINA. 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Cleuzir da Luz - 
Docente 

A Região Oeste de Santa Catarina possui muitas famílias que 
dependem da agricultura, agropecuária, avicultura, etc. Este setor tem 
papel fundamental na economia dessa região e a principal mão de 
obra deste setor é constituída por famílias que moram no campo. A 
maioria dessas pessoas tem formação primaria ou no máximo ensino 
médio e pouco contato com cursos ou treinamentos de atualização. As 
famílias do campo têm contato direto com comercialização de 
produtos, uso de linhas de credito, e da mesma forma de outras 
famílias, possuem uma contabilidade interna, isto é, fazem controle 
das receitas e despesas, além disso, para viabilizar a produção fazem 
investimentos em reformas, compra de equipamentos, compra de 
produtos para as safras, esses controles equivalem à movimentação 
financeira de uma Micro Empresa. Logo os trabalhadores e 
produtores, necessitado assim ter “domínio dos números”. Para isso as 
noções de cálculos básicos de matemáticas são essenciais. Este Projeto 
de Extensão procura propiciar um curso de Treinamento sobre 
conceitos e técnicas da matemática básica e Financeira, aplicado no 
cotidiano de famílias de trabalhadores e produtores rurais, assim 
minimizaremos as dificuldades supra citadas e criaremos gosto por 
questões matemáticas. 

Curso de Capacitação 
Docente em Biologia: 

Curso Centro de 
Educação 

Renata Mendonça 
Rodrigues - Docente 

Esse projeto visa oferecer aos professores da rede estadual da SDR de 
Maravilha e da região de Chapecó - SC, um espaço de capacitação e 
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atividades práticas e 
demonstrativas como 
ferramentas 
pedagógicas 

Superior 
do Oeste 

atualização no ensino de Biologia, por meio da realização e 
participação de atividades práticas para serem utilizadas como 
ferramentas pedagógicas voltadas ao Ensino Médio. O curso será 
desenvolvido em cinco módulos distintos de 12 horas cada, nos quais 
serão abordados os conteúdos de Biologia Celular, Biologia Vegetal, 
Embriologia, Microbiologia e Planejamento de Projetos. Em todos os 
módulos, os enfoques serão as atividades práticas e a confecção de 
materiais didáticos para utilização na prática docente.  

PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS 
SEGUROS NA REGIÃO 
OESTE DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

Programa Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Liziane Schittler - 
Docente 

O objetivo deste programa é a produção de alimentos seguros na 
Região Oeste do Estado de Santa Catarina. Com a inserção do Curso de 
Engenharia de Alimentos da UDESC, nesta região e, sendo esta 
geradora de conhecimento, é importante a sua participação em 
programas que visem melhoria da qualidade de vida dos moradores 
da região, bem como o desenvolvimento industrial. Com este intuito 
este programa apresenta dois projetos e um curso. O projeto que 
contempla a Implementação das Boas Práticas de Fabricação visa 
atender a unidades fornecedoras de alimentação do município de 
Saudades – SC, que já integraram outro projeto desenvolvido o qual 
gerou a necessidade da utilização deste sistema de qualidade. A 
inovação deste programa é um projeto na área de educação titulado 
'Microbiologia vai à escola', pois no entendimento da equipe deste 
programa é importante a difusão de informações trabalhando de 
forma lúdica o conhecimento da microbiologia, incentivando o 
aprendizado sobre bactérias, fungos e vírus como causadores de 
doenças e sua utilização na produção de alimentos. O curso que faz 
parte deste programa está destinado aos manipuladores de alimentos 
das escolas municipais de Pinhalzinho- SC, tendo como principal tema 
a preparação de alimentos seguros.  

MICROBIOLOGIA VAI 
A ESCOLA 

Projeto Centro de 
Educação 

Liziane Schittler - 
Docente 

A microbiologia deixou de ser um tema restrito às salas de aula do 
ensino superior ou aos laboratórios de pesquisa para ser um tema 
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Superior 
do Oeste 

relacionado às questões básicas de cidadania, envolvendo meio 
ambiente, cotidiano e higiene. Existem dois tipos de microrganismos: 
os patogênicos e os microrganismos úteis. Os microrganismos 
patogênicos são os causadores de doenças. Os microrganismos úteis 
são importantes na fabricação de alimentos, medicamentos e na 
degração de compostos orgãnicos.  A falta de conhecimento da 
população faz com os microrganismos sejam somente considerados 
como um risco a saúde. Através deste projeto levaremos as escolas 
Municipais de Pinhalzinho conhecimento sobre os microrganismos de 
forma lúdica e de fácil entendimento, fazendo com que o 
conhecimento seja um facititador na harmonia entre os organismos e 
o meio ambiente. 

IMPLEMENTAÇÃO 
DAS BOAS PRÁTICAS 
DE 
FABRICAÇÃO(BPF) 
EM UNIDADES 
FORNECEDORAS DE 
ALIMENTAÇÃO NA 
CIDADE DE 
SAUDADES-SC 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Lucíola Bagatini - 
Docente 

O objetivo do presente trabalho é coordenar a implementação do 
sistema de Boas Práticas de Fabricação (BPF) em unidades 
fornecedoras de alimentação da cidade de Saudades- SC. As BPF são 
definidas como procedimentos que devem ser adotados por serviços 
de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a 
conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. A 
implementação das BPF é fundamental para as empresas do setor 
alimentício, tendo em vista as exigências do Ministério da Saúde no 
que tange a segurança alimentar, a saúde dos consumidores e também 
a competitividade em função da qualidade de seus produtos. Neste 
projeto será feito um plano de ações que permita a adequação do 
estabelecimento ao que é preconizado pela legislação vigente em 
relação às BPF, assim como curso de capacitação aos manipuladores 
de alimentos das unidades fornecedoras de alimentos no que diz 
respeito á Higiene Pessoal e Higiene na manipulação de Alimentos. Os 
proprietários e funcionários dos estabelecimentos receberão 
orientação para a elaboração dos manuais de procedimentos. 

Análises físicas, Curso Centro de Lucíola Bagatini - Estamos propondo a realização de um curso em análise de mel, em 
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químicas e 
microbiológicas do 
mel 

Educação 
Superior 
do Oeste 

Docente seus aspectos físicos, químicos e microbiológicos. É dirigido aos 
estudantes do curso de Engenharia de Alimentos da UDESC e do curso 
técnico em alimentos - na área de química, que funciona na EEB João 
XXIII, vinculado a SDR de Maravilha. Serão oferecidas duas turmas, 
uma para os estudantes de nível superior e outra para os estudantes 
de nível médio, com aulas teóricas e práticas. Serão estudadas as 
metodologias das seguintes análises: umidade, hidroximetilfurfural, 
açúcares redutores, sacarose aparente, cinzas, acidez livre, sólidos 
insolúveis em água, atividade diastásica, cor, condutividade elétrica, 
pH, reação de Lugol, prova de Lund, viscosidade, número mais 
provável de coliformes totais e fecais, contagem de bolores, leveduras 
e de clostrídios sulfito redutores. Há cerca de um ano, pesquisadores 
do curso de Engenharia de Alimentos da UDESC realiza pesquisas com 
o mel produzido pelos produtores da região. É interessante que a 
experiência adquirida pelo grupo seja compartilhada com um número 
maior de estudantes. O Brasil país está entre os dez maiores 
produtores mundiais de mel e Santa Catarina ocupa posição de 
destaque na produção nacional. Duzentos apicultores da região 
produzem cerca 200 toneladas de mel por ano. 

Melhoria da 
Qualidade do Leite e 
dos produtos de 
panificação 
fabricados na região 
de Abrangência da 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional de 
Maravilha. 

Programa Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Soeli Francisca 
Mazzini Monte 
Blanco - Docente 

Este trabalho visa a implantação de um programa de controle de 
qualidade nas indústrias panificadoras, propriedades rurais e 
pequenas agroindústrias produtoras de leite e derivados. A execução 
da primeira etapa deste programa evidenciou, pelos altos percentuais 
de produtos de panificação e amostras de leite que apresentaram 
contagens microbiológicas fora dos padões determinados, a 
necessidade da continuação do trabalho. O programa de Boas Práticas 
de Fabricação e Produção será implantado como uma forma de 
melhorar os processos destes produtos e reduzir estes índices de 
contaminação. Serão atendidos os estabelecimentos e propriedades 
participantes da primeira etapa que aderirem ao programa. Na 
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produção de leite e derivados será realizado uma avaliação dos 
produtos industrializados através de análises microbiológicas e 
aplicação de check-list nos locais de produção. A elaboração do 
manual de boas práticas será realizada com a atuação direta de um 
bolsista no estabelecimento, para o acompanhamento  dos processos e 
repasse de informações. Análises microbiológicas serão realizadas 
bimestralmente nas panificadoras para verificação da eficácia da 
aplicação do projeto. Os treinamentos, que já iniciaram na primeira 
etapa, terão continuidade com o objetivo da contínua capacitação 
tecnológica dos manipuladores para a obtenção da segurança  
alimentar dos produtos por eles produzidos.  

Implantação do 
Programa de Boas 
Práticas de 
Fabricação nas 
Indústrias 
Panificadoras do 
Município de 
Pinhalzinho-SC 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Soeli Francisca 
Mazzini Monte 
Blanco - Docente 

O trabalho é destinado a implantação do programa de Boas Práticas de 
Fabricação para as panificadoras do município de Pinhalzinho que 
fizeram parte da primeira etapa do projeto de levantamento das 
condições higiênico-sanitárias e conscientização da importância da 
implantação das Boas Práticasde Fabricação.  Durante esta primeira 
etapa, foi realizado um levantamento das condições higiênico-
sanitárias dos estabelecimentos através de aplicação de check-list de 
verificação e análises microbiológicas de coliformes fecais e 
Staphylococcus aureus em seus produtos. Com os resultados obtidos 
foi possível verificar deficiências nestes estabelecimentos relativos à 
práticas de higiene, conservação, manipulação e processos, 
deficiências estas que podem ser sanadas através da implantação de 
Boas Práticas de Fabricação.   Em sequência ao projeto serão 
atendidas as panificadoras que apresentarem o interesse da 
implantação efetiva do programa, com atuação direta de um bolsita no  
estabelecimento para a elaboração do manual de Boas Práticas e 
implantação do programa de Boas Práticas de Fabricação. Além disso 
os treinamentos que já iniciaram na primeira etapa do projeto terão 
continuidade visando a qualificação tecnológica dos manipuladores de 
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forma que a segurança alimentar seja assegurada. Durante o processo 
de implantação do programa serão novamente realizadas análises 
microbiológicas dos produtos para verificação da eficácia dos tópicos 
já aplicados.  

Controle de 
Qualidade na 
obtenção do leite e 
derivados 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Soeli Francisca 
Mazzini Monte 
Blanco - Docente 

A região Oeste do Estado de Santa Catarina é responsável por 70% de 
todo leite produzido no estado. A Instrução Normativa 51 publicada 
pelo Ministério da Agricultura em 2003 estabelece critérios para 
garantir a qualidade higiênico-sanitária do leite. Este projeto tem 
como objetivo implantar o controle de qualidade em propriedades 
produtoras de leite que fizeram parte da primeira etapa do projeto de 
levantamento das condições higiênico-sanitárias e em pequenas 
agroindústrias da região de abrangência da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Maravilha/SC. A partir dos dados 
obtidos na primeira etapa do projeto será elaborado um plano de 
implantação de Boas Práticas de Obtenção do Leite para garantir a 
qualidade e segurança do produto final. Nas pequenas agroindústrias 
interessadas serão avaliados os produtos industrializados através de 
análises microbiológicas e ckeck-list do local de produção. Sendo 
então elaborado um Manual de Boas Práticas que com atuação direta 
de um bolsista no estabelecimento a fim de implantar um programa de 
controle de qualidade. Além disso os treinamentos que já iniciaram na 
primeira etapa do projeto terão continuidade visando a qualificação e 
conscientização de práticas higiênicas na obtenção do leite. 

Curso de capacitação 
no Controle de 
Qualidade na 
obtenção de leite e 
produção de 
derivados 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Soeli Francisca 
Mazzini Monte 
Blanco - Docente 

O Programa de Boas Práticas de Fabricação também conhecido como 
BPF é composto por um conjunto de princípios e regras para o correto 
manuseio de alimentos, que abrange desde as matérias-primas até o 
produto final. O principal objetivo deste programa é garantir a 
integridade do alimento e a saúde do consumidor. Conforme preconiza 
a Instrução Normativa número 51 do Ministério da Agricultura 
legislação, todos os Produtores de leite devem se adequar aos padrões 
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de identidade e qualidade estabelecidos, porém em função das 
condições atuais de produção do leite estarem muito aquém das 
preconizadas na referida legislação, esta adequação ainda não ocorreu 
na maioria dos estabelecimentos inclusive da região da  Secretaria de 
Desenvolvimento Regional  (SDR) de Maravilha. O objetivo deste curso 
é dar subsídios para implantação das Boas Práticas de Fabricação nas 
propriedades produtoras de leite desta região e orientar as 
agroindústrias sobre a importância de práticas de higiene e controle 
de qualidade do estabelecimento. 

Curso de Capacitação 
de Boas Práticas de 
Fabricação em 
Panificadoras 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Soeli Francisca 
Mazzini Monte 
Blanco - Docente 

O objetivo deste curso é oportunizar aos manipuladores de alimentos 
o acesso a informações referentes ao programa de Boas Práticas de 
Fabricação e a constante atualização profissional. Estas informações 
além de serem repassadas dentro do estabelecimento pelo bolsista do 
projeto terão uma maior abrangência por profissionais da área, que 
ressaltarão os principais pontos do programa.  Os tópicos abordados 
no curso terão ênfase na produção de alimentos seguros e de 
qualidade, relacionando os processos de fabricação, limpeza, 
higienização e controle. O curso será aberto a todos os manipuladores 
de alimentos da região e aos acadêmicos do curso de Engenharia de 
Alimentos.  
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Segundo Workshop 
em Estratégias de 
Modelamento 
Numérico de 
Materiais e 
Otimização 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Miguel Vaz Júnior - 
Docente 

Este projeto consiste na organização e realização de um Workshop 
abordando temas atuais relacionados ao modelamento numérico 
de materiais e otimização. O Workshop terá duração de 1 (um) dia 
e consistirá de 5 (cinco) palestras de 1 (uma) hora seguido por um 
período de 30 (trinta) minutos de discussão e debates. Os 
palestrantes convidados são pesquisadores de destaque nacional e 
internacional na área de mecânica dos sólidos computacional. Um 
dos palestrantes é vinculado à Universidade do Porto (Portugal). Os 
resumos das palestras serão disponibilizados no website do evento 
de forma a permitir que os participantes (convidados ou do público 
alvo) possam trazer perguntas e questionamentos previamente 
preparados. Será entregue aos participantes um caderno de 
resumos. Este projeto visa obter recursos no valor de R$ 3.000,00 
através do Edital Nº 01/2008 PROEX. Os recursos serão 
empregados na compra de passagens e hospedagem para os 
palestrantes oriundos das universidades brasileiras. 

Reforço Escolar em 
Matemática no Ensino 
Médio 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Marnei Luis 
Mandler - Docente 

     Este projeto prevê atividades de reforço escolar em matemática 
para alunos do ensino médio público de uma escola estadual da 
cidade de Joinville, com o objetivo de dirimir suas dúvidas e 
deficiências de embasamento, através de atendimento extra classe.       
A extensão univeritária se faz presente no momento em que a 
instituição, através de seus professores e alunos, demonstra 
preocupação com a qualidade do ensino público em matemática e 
busca ações que visam melhorá-la.   
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Comunidade na Udesc Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Gonzaga 
Martins - Docente 

Convite à alunos, professores, funcionários, técnico-administrativos 
da UDESC-Joinville, outros centros da UDESC, bem como à pessoas 
da comunidade joinvillense e região, para que participem do 
Comunidade na UDESC,oferecendo eventos de EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA, CULTURAIS, DE ENTRETENIMENTO tais como 
oficinas, apresentações,palestras, mini-cursos, mostras e/ou outras 
atividades de curta duração de caráter cultural, social ou educativo.   

Mundo Físico Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Fernando 
Fragalli - Docente 

O Programa de Extensão “Mundo Físico” já vem sendo 
desenvolvido desde 2004 e se constitui da união de três Projetos de 
Extensão: Pré Vestibular Mundo Físico, Jornal da Física e Palestras 
para o Ensino Médio. O projeto Pré Vestibular Mundo Físico 
desenvolve atividades de aulas de Física, Química, Matemática e 
Língua Portuguesa. O objetivo destas aulas é rever conteúdos do 
Ensino Médio, preparando os alunos para a o Vestibular da UDESC. 
O projeto Palestras para alunos do Ensino Médio contribui para a 
divulgação da ciência, em particular da Física, e com isto colabora 
com as escolas no trabalho de estimular os estudantes a se 
interessar pela Física. O projeto Jornal da Física visa uma 
publicação periódica de um jornal que aborda temas de 
Ciência/Física/Tecnologia. A Jornal visa, na medida do possível, 
possibilitar uma leitura fácil, usando uma linguagem acessível para 
alunos de Ensino Médio - principal foco de distribuição. O jornal 
também é divulgado na internet no endereço: 
http://www.mundofisico.joinville.udesc.br. 

Coordenação da 
Olimpíada Brasileira 
de Física no Estado de 
Santa Catarina 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Francisco 
Custódio Filho - 
Docente 

Para estimular nos estudantes o interesse pela ciência, e 
particularmente pela Física, motivando-os junto com seus 
professores ao estudo e à aprendizagem da Física, a Sociedade 
Brasileira de Física (SBF) criou, em 1998, a Olimpíada Brasileira de 
Física (OBF). Com a Olimpíada, a SBF pretende estimular os 
estudantes a enfrentar desafios intelectuais de ordem científica; 
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contribuir para o aperfeiçoamento dos currículos escolares do 
ensino médio e fundamental na área de ciências; proporcionar o 
desenvolvimento de novas metodologias de ensino, tanto na área 
experimental como na área de simulações, e na análise e resolução 
de problemas; obter informações sobre os limites de conhecimento 
dos estudantes e nas suas respectivas faixas etárias, níveis de 
escolaridade e sobre o processo de aprendizagem da Física de 
maneira geral.Aproximando universidades, professores e 
estudantes das escolas de ensino médio, e identificando alunos 
talentosos em Física para estimulá-los a seguir carreiras científicas 
e tecnológicas, a Olimpíada Brasileira de Física tem merecido 
atenção da SBF como projeto permanente. A Coordenação Estadual 
da OBF tem, somado aos anteriores, o objetivo que a Universidade 
sirva de elo, aproximando as escolas de Ensino médio do Ensino 
Superior.  

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO 
CONTINUADA EM 
MATEMATICA PARA 
OS PROFESSORES DO 
ENSINO 
FUNDAMENTAL E 
MÉDIO DE JOINVILLE 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Rogério de Aguiar - 
Docente 

 O Programa tem como objetivo a formação continuada de 
professores da Educação Básica através de um projeto de 
minicurso de 16 hs para professores do Ensino Fundamental, um 
projeto de curso de 40 hs para os profesores do Ensno Médio e um 
projeto para a confecção de um site do Grupo de Pesquisa em 
Educação Matemática e Sistemas Aplicados ao Ensino - PEMSA que 
irá integrar Universidade e  professores de matemática de Joinville 
e Região. 

Curso: Ciência, 
Tecnologia e 
Sociedade- CTS, uma 
proposta inovadora  

Curso Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Tatiana Comiotto 
Menestrina - 
Docente 

O Curso Ciência, Tecnologia e Sociedade: Uma proposta inovadora 
parte concepção de uma visão de mundo integradora e dinâmica, 
pois esta permite lidar com a complexidade das relações entre os 
homens, em diferentes escalas espaciais e temporais, 
caracterizando uma postura epistemológica abrangente, que se 
fundamenta na construção e reconstrução permanente da própria 
visão e das concepções delas decorrentes.  CTS é uma construção 
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coletiva que leva as marcas do tempo, do espaço e das relações que 
a constituem. É responsável pela articulação das diversas partes da 
totalidade científica, tecnológica e social na qual opera. É o 
resultado e a resultante da Educação, influenciando e recebendo 
influências da sociedade, da cultura e das características 
psicológicas individuais (conscientes e inconscientes) dos coletivos 
de pensamento com as quais se relaciona direta ou indiretamente.  
O desafio, portanto, sobretudo para os que avaliam e se dedicam às 
ações educacionais, é a indicação de caminhos adequados para 
preparar, os cidadãos de diferentes segmentos para conviverem em 
espaços sociais plurais e que demandam conhecimentos, 
competências e atitudes constantemente atualizados e articulados 
em termos de teoria e prática.    

Planejamento 
Energético Interativo 
: Informação como 
recurso para a 
Eficiência 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Adalberto de Araujo 
Barreto Filho - 
Docente 

Planejamento Energético; Interação interinstitucional; Extensão 
Universitária.    Dar continuidade às ações extensionistas 
desenvolvidas como o projeto “Prospecção da Matriz Energética de 
Joinville e Região”, partindo da identificação das dificuldades e 
deficiências interinstitucionais na divulgação, informação e 
interação entre instituições, órgãos dos poderes concedentes e 
agentes envolvidos no planejamento energético local, estadual e 
regional.      

IMPLANTAÇÃO DE 
UM PROGRAMA DE 
USO RACIONAL DA 
ÁGUA NO CAMPUS 
DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS DA 
UDESC – PARTE 3 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Doalcey Antunes 
Ramos - Docente 

A proposta prevê o monitoramento do consumo de água no campus 
de modo setorizado  nos diversos edifícios ou unidades do campus. 
O objetivo é possibilitar verificações de consumo periódicas, de 
modo a permitir a detecção de anomalias no consumo de forma 
mais eficiente. Após a elaboração da proposta para medição de 
consumo de forma setorizada, os trabalhos são relacionados à 
redução de perdas físicas:  - detecção e elaboração de proposta de 
eliminação de vazamentos nas redes;  - detecção e elaboração de 
proposta para eliminação de vazamentos em reservatórios;  - 
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detecção e elaboração de proposta para eliminação de vazamentos 
em pontos de consumo.  A etapa seguinte consiste na proposta para 
regularização e substituição de equipamentos convencionais por 
equipamentos economizadores de água. Nesta etapa devem ser 
considerados aspectos de uso para cada ponto de consumo de 
modo a verificar a viabilidade de troca dos equipamentos. 

Divulgação da Física 
na Comunidade 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Monica de Mesquita 
Lacerda - Docente 

Esta proposta compreende quatro projetos de extensão cujo elo em 
comum é a finalidade que todos eles tem em divulgar os 
conhecimentos de Física e disseminar o conhecimento gerado pelo 
Departamento de Física da UDESC. Para atingir nossos objetivos, 
propomos quatro ações, cada uma delas voltada para um público 
em particular. Colóquios de divulgação científica serão 
disponibilizados preferencialmente para o público interno do CCT. 
O projeto centrado no estudo da Astronomia será direcionado 
preferencialmente para estudantes do Ensino Médio e 
Fundamental. O programa de rádio Minuto da Ciência é dedicado a 
expor conceitos científicos relacionados ao nosso cotidiano a um 
público leigo. O projeto de articulação do Curso de Licenciatura em 
Física com o meio empresarial pretende apresentar a empresários 
as potencialidades dos estudandes matriculados neste curso. 

Coleta Seletiva Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Veriano 
Oliveira Dalla 
Valentina - Docente 

A coleta seletiva pressupõe a separação dos materiais recicláveis 
como papéis, vidros, plásticos e metais do restante do lixo, nas suas 
próprias fontes geradoras.  Este programa dará continuidade ao 
trabalho de Coleta Seletiva que já é realizado no CCT, pois se 
presume que a separação de resíduos para a coleta seletiva deve 
ser uma atitude constante o que levará ao aprimoramento do 
processo.  O projeto envolverá a comunidade externa a 
universidade. Nesta etapa, serão duas instituições de ensino que 
serão auxiliadas na implantação da coleta seletiva, desde a 
elaboração de um diagnóstico até a promoção de palestras de 
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sensibilização para servidores, alunos e também se necessário, 
para os familiares destes  O que for arrecadado com a venda dos 
resíduos será doado para instituições (creches) de ensino, e, deverá 
ser utilizado por estas instituições para a compra de livros.   É 
importante esclarecer ao público que os resíduos são classificados 
em diversas categorias, por isso a necessidade de separá-los 
corretamente e também elucidar durante o trabalho de 
sensibilização que a disposição inadequada do lixo acarreta sérios 
problemas.  É importante esclarecer como funciona o processo, 
pois se sabe que mudanças motivadas por uma sensibilização do 
indivíduo tendem a ser para sempre   

Coleta Seletiva em 
Joinville  

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Veriano 
Oliveira Dalla 
Valentina - Docente 

A proposta do presente trabalho é conscientizar os alunos, 
servidores, professores do CCT da importância da coleta seletiva 
para posterior reciclagem do lixo.  Tendo um panorama da situação 
atual iniciar-se-a campanhas educativas com palestras de 
sensibilização, distribuição de material didático, para esclarecer e 
incentivar a comunidade acadêmica.   

Coleta Seletiva nas 
Instituições (Creches) 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Veriano 
Oliveira Dalla 
Valentina - Docente 

O projeto pretende atender duas instituições de ensino que serão 
auxiliadas na implantação da coleta seletiva, desde a elaboração de 
um diagnóstico até a promoção de palestras de sensibilização para 
servidores, alunos e também se necessário, para os familiares 
destes, pois quanto mais pessoas forem envolvidas, maiores serão 
as chances de sucesso do projeto.  É importante ressaltar que a 
implantação da coleta seletiva depende de um processo 
educacional, que somente obterá resultados positivos se modificar 
os hábitos das pessoas. Neste processo, o cidadão deverá assumir 
efetivamente o papel de sujeito na sua relação com a coletividade e 
com a municipalidade. Este ato voluntário só parece ser possível à 
medida que os cidadãos estejam convictos da sua importância.   A 
campanha, pelo seu cunho educativo e social deve dar-se junto ao 
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meio estudantil, de todos os níveis. Não se deve esquecer que as 
crianças de hoje, cabe a responsabilidade de formar a consciência 
crítica e, conservar, melhorando, o meio ambiente, fazendo com 
que, em médio prazo tenha-se uma população com educação 
ambiental realmente civilizada.   

Divulgação da Coleta 
Seletiva 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Veriano 
Oliveira Dalla 
Valentina - Docente 

Todos nós geramos lixo diretamente em nossas atividades diárias e 
indiretamente por conta de todas as nossas necessidades.  Ao invés 
de soluções mágicas ou ainda passar a responsabilidade para o 
governo, a solução para esta questão passa pelo cotidiano de cada 
um de nós. A educação é a melhor e mais confiável saída para este 
problema. Você sabe reciclar? Você sabe como reciclar? Você sabe o 
que reciclar? Você sabe o quanto seu estilo de vida interfere no 
meio ambiente?  Neste projeto pretende-se desenvolver um 
trabalho de esclarecimento junto a comunidade externa, para 
sensibilizar os indivíduos, fazendo assim que a coleta seletiva 
torne-se um hábito na rotina das pessoas. É importante esclarecer 
como funciona o processo, pois sabe-se que mudanças motivadas 
por uma sensibilização do indivíduo tendem a ser para sempre. 
Quando trabalharmos a motivação para a mudança baseando os 
argumentos nas questões ambientais e sociais, estaremos 
trabalhando o senso crítico das pessoas, estaremos trabalhando 
com educação, com o poder individual que as pessoas têm de 
mudar o mundo a partir da sua mudança.     

V SEMANA DE 
ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO E 
SISTEMAS 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Leandro Zvirtes - 
Docente 

A semana da Engenharia de Produção e Sistemas tem como 
objetivo promover palestras, mini cursos e eventos na área 
tecnológica, contribuindo com avanço tecnológico nesta área de 
conhecimento para profissionais, alunos e professores da 
comunidade acadêmica. 

Programa:Informátic
a e solidariedade 

Programa Centro de 
Ciências 

Susana Claudino 
Barbosa - Docente 

A informática é hoje uma linguagem universal e quem não dominá-
la terá dificuldades de adentrar no mundo do trabalho. Além do 
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como ato de 
cidadania 

Tecnológicas mais o conhecimento básico da informática poderá possibilitar uma 
leitura de mundo mais abrangente provocando o direcionamento 
para o alcance da autonomia das pessoas mais carentes e 
diminuindo a taxa de marginalidade do país. O programa ainda tem 
a preocupação de estimular nos acadêmicos do CCT a prática do 
trabalho solidário e da responsabilidade na construção de si como 
cidadão preocupado com a condição humana, bem como auxiliar os 
jovens carentes no processo de ensino-aprendizagem para a 
construção da cidadania. Entende-se então que os objetivos do 
programa como um todo sejam importantes como elementos que 
agregam na formação profissional dos acadêmicos do CCT, 
possibilitando-lhes um conhecimento maior das necessidades dos 
setores mais carentes da sociedade. Esses fatores reunidos 
atendem as exigências dos novos paradigmas para a formação 
acadêmica e profissional. 

Conhecendo Padrões 
Abertos para 
Interoperabilidade 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Everlin Fighera 
Costa Marques - 
Docente 

A disponibilização de dados hoje entre sistemas ( pagos e gratuitos 
) remete a questões de padrões já definidos para que a utilização e 
intercâmbio desses dados sejam possíveis. Um exemplo disso são 
os dados ( imagens )de satélites -  o Brasil está consolidando-se 
como um dos maiores distribuidores de dados geográficos no 
mundo.  Os cursos oferecidos são XML e Webservices.   No 
primeiro, apresenta-se o padrão XML , a linguagem de marcação 
estendida (eXtensible Markup Language) e alguns casos de 
aplicação.  No curso de webservices ensina e divulga nova 
metodologia de criar e disponibilizar aplicação pela Internet.  O 
'Projeto de Análise de Ambiente para Implantação de Aprendizado 
à Distância de Padrões Abertos de Interoperabilidade' do programa 
visa avaliar os requisitos para geração de ambiente remoto para 
aprendizagem de XML e Webservices. 

Curso de Web- Curso Centro de Cinara Menegazzo - Este projeto realiza um curso para divulgação da tecnologia de Web 
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services Ciências 
Tecnológicas 

Docente Services(WS), que representa uma nova arquitetura, ou uma nova 
maneira de criar e dispor aplicações pela Internet. Vários são os 
componentes que geram a tecnologia WS, sendo os principais o 
SOAP e o WSDL que podem ser baseados em XML.  

Curso de Linguagem 
de Marcação XML 

Curso Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Everlin Fighera 
Costa Marques - 
Docente 

O curso de XML visa abordar o assunto sob relevância de negócios e 
introduzir ao conhecimento técnico sobre sua  estrutura e 
emprego. Como constitui um padrão de interoperabilidade aberto, 
é de conhecimento relevante para  profissionais que se empregam 
na área técnica como gestores de recursos de tecnologia como 
conformidade às  necessidades da atualidade de intercâmbio de 
informações entre governo, cidadãos e organizações. Seu valor está 
em  permitir a existência e comunicação de dados 
independentemente da diferença de sistemas ou arquiteturas ou 
formatos. 

Maratonas de 
Programação - UDESC 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Claudio Cesar de Sá 
- Docente 

A maratona de programação é uma competição internacional de 
programação de computadores promovida pela Association for 
Computing Machinery (ACM-ICPC), tendo como parceria no Brasil a 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC), e a Fundação Carlos 
Chagas. A competição consiste de equipes de três alunos que devem 
resolver a maior quantidade de problemas (relacionados à 
programação) o mais rapidamente possível. A prova é realizada em 
três fases: regional, nacional e internacional. A fim de obter 
melhores resultados, o presente programa visa trazer aos 
estudantes universitários da UDESC, extensivo a toda comunidade 
acadêmica, a oportunidade de praticar e aperfeiçoar os princípios 
da lógica e programação de computadores. Ressalta-se que a arte-
ciência da programação é a atividade núcleo de um curso de 
computação e afins. Assim como um mestre-cuca em culinária tem 
que saber cortar a cebola, refogar, mexer as panelas, lavá-las, etc, 
enfim, tem saber 'cozinhar''.  O profissional de computação tem que 



 

26 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

aprender a projetar e construir os algoritmos. Espera-se alcançar 
tal objetivo através da realização de diversas atividades, tais como: 
competições de programação (tanto individuais como por equipes), 
resolução de desafios propostos, criação de grupos de estudo, bem 
como o desenvolvimento de uma plataforma para gerência de tais 
atividades.   Detalhes: 
http://www2.joinville.udesc.br/~esp7maratona/   

Posicionamento do 
Departamento de 
Engenharia Mecânica 
frente à Comunidade 
II 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Julio Miranda 
Pureza - Docente 

Este prgrama busca um posicionamento mais eficaz do 
Departamento de Engenharia Mecânica da UDESC em seu ambiente 
físico, desenvolvendo parcerias com instituições públicas e 
privadas em três ações específicas:  - A realização de cursos de 
educação continuada a profissionais de indústrias do polo metal 
mecânico;  - A avaliação de ambientes de trabalho em empresas da 
região e o levantamento de soluções para os problemas 
observados;  - A divulgação do curso, da profissão e do mercado de 
trabalho para estudantes de ensino médio. 

Engenharia Elétrica 
nas Escolas 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Marcio Rubens 
Baumer - Docente 

   Dadas as mudanças climáticas recentes vinculadas ao aumento 
contínuo do consumo de energia chegamos ao ponto crucial para o 
implantação de mecanismos de comunicação, que permitam 
incorporar culturalmente a questão energética e suas 
conseqüências sociais e ambientais, de modo a se refletir na ação 
social e daí então na economia de capital e principalmente na 
qualidade de vida.      Portanto, o  objetivo principal deste projeto é 
desenvolver ações para redução do consumo de energia em escolas 
pertencentes ao entorno do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT 
da UDESC, visando conscientizar alunos, professores e funcionários 
sobre a importância dos recursos naturais necessários à geração de 
energia, bem como sobre o impacto que suas ações têm na 
diminuição do consumo.      Considerando ainda a queda na procura 
pelos cursos de graduação oferecidos pelo CCT, observado 
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principalmente através da análise dos índices candidato-vaga dos 
últimos vestibulares, este projeto visa também promover palestras 
motivacionais aos alunos de ensino médio de Joinville, mostrando-
lhes a importância dos cursos superiores para formação 
profissional, levando o nome de nossa Universidade e divulgando o 
curso de Engenharia Elétrica, assim como o trabalho do Grupo PET 
Eng. Elétrica e a filosofia do Programa de Educação Tutorial.   

ENVOLVA-SE Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Jurema Iara Reis 
Belli - Docente 

Envolva-se, participe, viva a comunidade acadêmica este é o 
principio do projeto que já traz no seu nome todo o seu objetivo. 
Este projeto nasce da necessidade de mudanças culturais 
significativas em um centro tipicamente tecnológico onde arte, 
cultura, sensibilidade e integração estão longe do cotidiano. Jovens, 
ainda buscando estabilidade emocional e apoio, se vêem de repente 
dentro de uma estrutura rígida e destoada de sua realidade.  Para 
iniciarmos nossa atividade aplicamos um questionário com 18 
perguntas, que envolvia questões como moradia,  hobby, local de 
refeições e tempo de permanência na universidade. Partindo deste 
resultado começamos a busca por parceiros que respondem as 
necessidades apresentadas. Já tendo o coral universitário, 
passamos a oferecer aulas de teatro, e realizamos o Dia do Abraço, 
para alimentar o espírito temos o calendário de missas que 
acontece quinzenalmente com o apoio da paróquia local e do GOU 
(Grupo de Oração Universitário) e o 1° dia da Cultura integrando, 
coral, teatro, cinema, dança, contação de história, com participação 
da comunidade local externa, interna, integrando os acadêmicos, 
Projeto Cuca, Fej-Gou, Projeto Envolva-se, Fundação Cultural de 
Joinville como resultado estamos re-construindo um dialogo com 
os acadêmicos que já estava esquecido, integrando ao convívio das 
ações universitárias.   

GEPES Projeto Centro de Jurema Iara Reis O Projeto GEPES - Grupo de Estudos em Políticas Educacionais e 
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Ciências 
Tecnológicas 

Belli - Docente Sociais vem sendo executado desde agosto de 2002. Surgiu do 
encontro informal de um Grupo de Conspiradores como 
poderíamos assim chamar, o GRADCIA - Grupo de Articulação 
Regional de Ações em Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.   Articular, facilitar a comunicação, trabalhar em redes 
de informação, disponibilizar um trabalho colaborativo que 
envolvam ações conjuntas. A interatividade que move o projeto 
Gepes possibilita a multiplicação de iniciativas e o 
compartilhamento de informações. É um espaço aberto de 
integração com a comunidade e a universidade onde várias 
instituições participam de forma ampla.   O projeto GEPES 
desenvolve atividades de fortalecimento e propõe ações para 
melhorias dos Conselhos de Direitos e Tutelares da Região Norte do 
Estado de Santa Catarina, abrangendo 16 (dezesseis) municípios, 
com 17 (dezessete) conselhos tutelares e 16 (dezesseis) conselhos 
de Direitos. A proposta deste projeto envolve ações que abrangem 
articulações micro e macro regionais e tem sido essenciais para 
desenvolver as Políticas Públicas de diferentes segmentos 
municipais,  motivados por um ambiente de constante mudança 
necessitam organizar-se melhor, dentro de um contexto social 
adequado.  

Divulgação da 
Engenharia Mecânica 
em Escolas da Região 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Julio Miranda 
Pureza - Docente 

Este projeto busca ampliar a inserção do curso de graduação em 
Engenharia Mecânica da UDESC na região norte de Santa Catarina.  
Nestes termos,será feito um trabalho de divulgação do curso e do 
mercado de trabalho em escolas de nível médio da região. 

Vôo Livre - 
Universidade para 
Terceira Idade 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Jurema Iara Reis 
Belli - Docente 

- oferecer a população idosa à prática de atividades que 
possibilitem fortalecer a sua participação social e política, assumir 
conscientemente o seu processo de envelhecimento e gozar de 
pleno exercício de cidadania;  - oportunizar ás pessoas idosas no re 

Oficinas de Projeto Centro de Claudio Cesar de Sá Realizar oficinas quinzenais de treinamento de programação 
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Programação Ciências 
Tecnológicas 

- Docente visando as Maratonas Domésticas, Regional e a Nacional, em caso 
de classificação. 

Educação continuada 
no pólo metal-
mecânico de Joinville 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Julio Miranda 
Pureza - Docente 

Realização de cursos de atualização tecnológica para profissionais 
da região, participando de forma mais ativa do desenvolvimento 
tecnológico da região e melhorando a competitividade das 
empresas. 

1a. Maratona 
Doméstica - 2008/1 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Claudio Cesar de Sá 
- Docente 

Realizar primeria  maratonas doméstica da UDESC em 2008/1, 
sendo um treinamento para etapa  Regional, e a Nacional, em caso 
de classificação. Os acadêmicos são submetidos há um ambiente e 
atmosfera muito próximo ao que é encontrado na etapa regional. 

2a. - Maratona 
Doméstica - 2008/2 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Claudio Cesar de Sá 
- Docente 

Realizar segunda maratona doméstica da UDESC em 2008/2, sendo 
um treinamento para etapa Regional, e a Nacional, em caso de 
classificação. Os acadêmicos são submetidos há um ambiente e 
atmosfera muito próximo ao que é encontrado na etapa regional. 

Projeto Oficinas Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Jurema Iara Reis 
Belli - Docente 

O Projeto Oficinas do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC 
é parte integrante do Programa de Responsabilidade Social 
Envolva-se, que está sendo desenvolvido com apoio de vários 
departamentos e associações.  Considerando o modelo urgente de 
organização do Sistema Escolar Brasileiro, viu-se a necessidade de 
se oferecer através de um trabalho sistematizado, capaz de 
envolver a comunidade escolar no resgate de seus principais 
objetivos.  Nossa proposta é promover o debate através de ações 
sérias que possibilitem ao professor fazer suas próprias reflexões.  
Nosso grande desafio é desenvolver de maneira criativa, inovadora, 
transformadora e prazerosa uma reflexãp pedagógica que atue em 
toda comunidade escolar, oportunizando assim, a investigação de 
um novo projeto prático-pedagógico, rico em experiências e 
conhecimento. 

Melhoria das 
condições de trabalho 

Projeto Centro de 
Ciências 

Julio Miranda 
Pureza - Docente 

Serão desenvolvidas as atividades da parceria com a CEREST, tendo 
como membros externos a prof. Dra. Virgínia Grace Barros 
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em empresas do pólo 
metal-mecânico de 
Joinville 

Tecnológicas (UNIVILLE-CEREST) e a dra. Aline Gomes de França (CEREST).  
Neste contexto serão realizadas as seguintes atividades:  - 
Avaliação de ambientes de trabalho para o levantamento de riscos;  
- Levantamento de medidas de correção dos ambientes de trabalho;  
- Construção de uma base de dados para monitoramento e controle 
dos ambientes de risco.  O levantamento de dados em ambientes de 
trabalho será feito por equipes que incluirão estudantes do curso 
de graduação em Engenharia Mecânica, ao passo que a segunda 
atividade envolverá os professores participantes do projeto e 
estudantes da UDESC.  Deste modo, o projeto fortalece o papel da 
Universidade na formação de recursos humanos capacitados para a 
gestão da segurança nos ambientes industriais e amplia o seu 
envolvimento na solução de problemas da comunidade. 

PROGRAMA DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL ENVOLVA-SE  

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Jurema Iara Reis 
Belli - Docente 

O Programa Envolva-se de Responsabilidade Social esta Articulado 
com 05 projetos Sociais ( PROJETOS GEPES - PROJETO VÔO LIVRE - 
PROJETO OFICINAS - PROJETO ENVOLVA-SE - PROJETO   ) Todos 
vinculados a área de Direitos Humanos, Educação Cultura. Base de 
Sustentação dos Principais programas Nacionais e internacionais 
que vê na  contribuição da Universidade pública o grande papel 
científico de criar mecanismos de capacitação e construção coletiva 
para que a sociedade possa de forma mais  justa e transformadora 
se articular melhor.  

Projeto Atividades 
Esportivas da 
Associação Atlética 
Acadêmica do CCT- 
UDESC/JLLE 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Paulo Cesar 
Pandolfo - Docente 

Serão realizados os treinamentos das equipes do CCT UDESC/JLLE, 
das seguintes modalidades:  -Voleibol Masculino  -Voleibol 
Feminino  -Futsal Masculino  -Futsal Feminino  -Basquete 
Masculino  -Handebol Masculino  -Handebol Feminino  -Natação 
Masculino  -Natação Feminino  -Judô Masculino  -Judô Feminino  -
Truco Masculino  -Truco Feminino  -Xadrez Masculino  -Xadrez 
Feminino  -Tênis de Mesa Masculino  -Tênis de Mesa Feminino  
Visando a participação em torneios e amistosos metropolitanos, 
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onde participam instituições de ensino e empresas, objetivando 
uma preparação de nossas equipes para os jogos internos da 
UDESC.(JIUDESC) 

XI SulPET Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

André Bittencourt 
Leal - Docente 

O PET - Programa de Educação Tutorial foi implantado pela CAPES 
em 1979, direcionado a alunos regularmente  matriculados em 
cursos de graduação. O PET encontra-se presente na UDESC nos 
cursos de Engenharia Elétrica e Geografia. No Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT) desde o ano de 1994 sob o Departamento de 
Engenharia Elétrica. O PET Elétrica vem, desde então, atuando na 
melhoria do ensino de graduação do curso através da 
interdisciplinariedade das vertentes tanto do ensino, pesquisa e 
extensão. 

Educação Tutorial em 
Foco 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

André Bittencourt 
Leal - Docente 

Este programa de extensão tem por objetivo melhorar a troca de 
informações sobre os trabalhos desenvolvidos pelos Grupos PET de 
forma que as experiências destes sejam compartilhadas e os 
resultados sejam discutidos e divulgados. Serão realizadas três 
ações de extensão, a saber, um evento chamado de XI SulPET 
(Encontro dos Grupos PET da Região Sul do País), um Workshop no 
qual serão feitas apresentações técnico-científicas dos trabalhos 
realizados pelo PETs da Região Sul, e um Portal da Internet sobre 
Educação Tutorial.   O XI SulPET e o Workshop serão realizados em 
parceria com o Grupo PET Geografia da UDESC (FAED) e o Grupo 
PET Biologia da FURB.  O público alvo deste programa consiste nos 
integrantes (bolsistas, egressos, voluntários e tutores) dos Grupos 
PET da Região Sul do Brasil. Ao total serão atingidos 91 Grupos PET 
perfazendo um total de pelo menos 1092 bolsistas e 91 tutores, 
sem contar os voluntários e egressos do PET. 

VII Semana de 
Engenharia Mecânica 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

André Olah Neto - 
Docente 

A presente proposta tem o objetivo de criar subsídios técnicos, 
humanos e financeiros para a realização da VII Semana de 
Engenharia Mecânica, promovida pelo Departamento de 
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Engenharia Mecânica do Centro de Ciências Tecnológicas da Udesc. 
Este evento, realizado no período de uma semana, constitue-se no 
desenvolvimento de três tipos de atividades, quais sejam: palestras 
técnicas, minicursos e visitas técnicas a empresas. Todas as 
atividades envolvem temas associados a engenharia mecânica, 
tanto de cunho técnico como de formação geral. As palestras e os 
minicursos são apresentados por professores da própria 
Universidade ou de outras instituições, bem como por profissionais 
de empresas, especialmente convidados. O propósito é criar um 
mecanismo para aprimorar o processo de ensino, bem como 
fortalecer o intercâmbio com as empresas da região, através da 
presença dos próprios palestrantes e participantes. O evento será 
organizado e realizado por professores em conjunto com bolsista 
representante do corpo discente do DEM, com o envolvimento do 
CAME - Centro Acadêmico da Mecânica. Ainda faz parte da do 
programa  o congraçamento entre os alunos, através da relização 
de jogos internos. 

Atendimento Jurídico 
a Comunidade a Nível 
de Consultoria 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Gonzaga 
Martins - Docente 

Disponibilizar consultoria jurídica para comunidade do CCT e 
também para pequenas empresas e assemelhados, como os 
egressos da UDESC/Joinville em início de carreira. 

Home Page do Grupo 
de Pesquisa PEMSA 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Ivanete Zuchi Siple - 
Docente 

O Projeto tem como objetivo a confecção e implementação de uma 
home page do GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
E SISTEMAS APLICADOS AO ENSINO - PEMSA   que servirá  de um 
meio de comunicação entre os Professores do DMAT e Professores 
da Educação Básica de Joinville.  

Palestra e Minicurso 
para os Professores 
do Ensino 
Fundamental da Rede 
Pública Estadual 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Ivanete Zuchi Siple - 
Docente 

         Este evento pretende num espaço de três dias, proporcionar 
aos professores de matemática do ensino fundamental público a 
oportunidade de capacitação através de um evento de extensão  
que envolve uma palestra e a realização de um minicurso  Para a 
palestra pretende-se trazer algum pesquisador que seja destaque 
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na área de educação matemática em âmbito nacional.  Os 
minicursos serão ministrados pelos professores Rogério de Aguiar 
e Ivanete Zuchi  envolvendo o tema : Materiais Didáticos e  Novas 
tecnologias para processos de ensino-aprendizagem.   

Curso de Atualização 
em Matemática para 
os Professores do 
Ensino Médio no 
município de joinville 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Rogério de Aguiar - 
Docente 

A partir de um uma pesquisa realizada no ano 2006, por meio de 
um projeto de pesquisa intitulado “Necessidades de Educação 
Continuada dos Professores do Ensino Médio Estadual no 
Município de Joinville”  com o objetivo de realizar um diagnóstico 
da realidade educacional dos Professores de Matemática  de 
Joinville; constatou-se algumas das dificuldades enfrentadas pelos 
professores de matemática para o desenvolvimento de suas aulas. 
Além disso, evidenciou-se o interesse destes profissionais na 
participação de projetos de Formação Continuada. Tendo em vista 
este interesse , estamos propondo um projeto que tem como 
objetivo principal  ampliar as relações com os professores e as 
escolas de Ensino Médio de Joinville. Com isso, pretendemos que se 
efetivem ações didático-pedagógicas diferenciadas e inovadoras 
que promovam uma institucionalização de espaços de formação 
continuada para professores de matemática. Este curso é uma 
continuação necessária do projeto de extensão “Palestras e 
Minicursos para os professores de matemática do ensino médio da 
Rede Pública Estadual”  realizado em outubro de 2007, onde foram 
abordados os tópicos de interdisciplinaridade e novas tecnologias 
de ensino.             Neste curso pretendemos aprofundar os tópicos 
desenvolvidos no minicurso e enfocar os conteúdos de softwares  e 
o uso de materiais concretos no ensino de matemática.    

Projeto de Análise de 
Ambiente para 
Implantação de 
Aprendizado à 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Everlin Fighera 
Costa Marques - 
Docente 

O 'Projeto de Análise de Ambiente para Implantação de 
Aprendizado à Distância de Padrões Abertos de Interoperabilidade' 
do programa   visa avaliar os requisitos para geração de ambiente 
remoto para aprendizagem de XML e web services. Será avaliada a 
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Distância de Padrões 
Abertos de 
Interoperabilidade 

relevância de ferramentas de ambiente de aprendizagem remota no 
contexto dessas tecnologias e a possibilidade de configuração de 
um ambiente para estudo prático com uso de softwares de 
criação(XML/Web services). Por fim, será feita uma análise de 
ferramentas ideais para o aprendizado na Internet de XML e web 
services. Assim, após a seleção de configuração para este ambiente, 
o mesmo será implantado. 

Projeto de Extensão: 
Apoio pedagógico à 
Casa da Mãe Abigail 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Fabíola Corrêa Viel - 
Docente 

O projeto tem por objetivo dar apoio pedagógico para as crianças e 
os jovens da Casa Mãe Abigail que freqüentam a escola e precisam 
de reforço pedagógico. Os filhos dessa família apresentam algumas 
dificuldades na aprendizagem por conta de suas próprias histórias 
de vida. O acadêmico bolsista teria como tarefa auxiliar os jovens 
dessa família na aprendizagem de todas as disciplinas, mas 
principalmente naquelas referentes ao conteúdo das disciplinas da 
área de exatas, como matemática, física e química já que os 
acadêmicos do CCT têm um conhecimento mais profundo nessas 
áreas. Porém não os eximem de ajudar também em outras áreas 
quando for de seu domínio, se levados em conta que os acadêmicos 
desse centro são privilegiados no conhecimento de forma mais 
ampla, podendo contribuir também em áreas como língua 
portuguesa, história e geografia.   O acadêmico iria até o local onde 
esses jovens moram para amenizar os custos de transporte desses 
jovens, cujos recursos financeiros são escassos.  

Projeto de extensão: 
Informática na Escola 
de  Ensino 
Fundamental Profª 
Maria Amin Ghanem 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Susana Claudino 
Barbosa - Docente 

O Projeto “Informática na E.E.F. Professora Maria Amin Ghanem”, 
visa a capacitação e integração de jovens da rede pública através de 
palestras, cursos e mini-cursos sobre o uso da rede internet, nos 
quais os universitários da UDESC estarão se deslocando para as 
escolas públicas dando oportunidade a comunidades carentes de 
conhecerem, utilizarem e entenderem de forma prática o 
computador e a área da informática. Além disto propicia aos alunos 
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do CCT uma oportunidade para exercitar a função de educador, 
com isto ganhando experiência no relacionamento humano que 
aliada com os conhecimentos técnicos aprendidos no curso de 
graduação formam um profissional mais consciente de seu papel. 

Projeto: 
Solidariedade como 
ato de cidadania – Lar 
do Idoso Betânia 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Susana Claudino 
Barbosa - Docente 

O projeto tem por objetivo contribuir para que os idosos do Lar 
sejam estimulados a ter uma vida mais agradável. Para tanto o 
projeto realizará uma parceria voluntária com o Lar do Idoso 
Betânia.  O aluno do CCT-UDESC participará da rotina da casa 
contribuindo na assistência afetiva e nos trabalhos do dia-a dia do 
ancionato. Além desse trabalho a coordenação e bolsista 
promoverão vários eventos, entre eles, palestras relacionadas à 
saúde dos idosos e  momentos de socialização. O trabalho terá 
orientação da direção e das COORDENADOR(A)as do 
estabelecimento, Irmãs Cássia e Nagina que determinarão dentro 
das propostas citadas acima, o que será necessário acerca das 
necessidades diárias do lar e de outras atividades. A entidade é 
dirigida pela Associação Diocesana de Promoção Social “ADIPRÓS” 
que é o braço social da Igreja Católica e tem como presidente Dom 
Orlando Brandes. Conta com a parceria da Fundação 12 de Outubro 
e apoio de seu Presidente, Sr. José Henrique Carneiro de Loyola que 
realizou a reforma física do imóvel de propriedade da Mitra 
Diocesana, antigo prédio onde funcionava o Lar Vila Betânia, mais 
conhecido como “pensionato das moças”  dirigido pelas Irmãs da 
Divina Providência. 

X Semana da 
Computação 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Salvador Antonio 
dos Santos - 
Docente 

A X Semana da Computação é um evento de integração entre a 
comunidade da região e a Universidade. Tal integração é viabilizada 
através de palestras, mini-cursos, concursos, visitas técnicas, 
teatro, música e outras atividades.  

Palestras da X 
Semana da 

Projeto Centro de 
Ciências 

Salvador Antonio 
dos Santos - 

Este projeto está inserido no programa de extensão “X Semana da 
Computação” e tem como objetivo a promoção de palestras de 
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Computação Tecnológicas Docente interesse de acadêmicos e profissionais da área de Computação e 
Informática. 

Mini-Cursos da X 
Semana da 
Computação 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Salvador Antonio 
dos Santos - 
Docente 

Este projeto está inserido no programa de extensão “X Semana da 
Computação” e tem como objetivo a promoção de mini-cursos de 
interesse de acadêmicos e profissionais da área de Computação e 
Informátaica. 

Atividades 
Complementares da X 
Semana da 
Computação 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Salvador Antonio 
dos Santos - 
Docente 

Este projeto está inserido no programa de extensão “X Semana da 
Computação” e tem como objetivo a promoção de atividades 
complementares que podem abranger desde visitas técnicas a 
empresas e a outras instituições de ensino,  competições, concursos 
e outras atividades de integração de interesse de acadêmicos e 
profissionais da área de Computação e Informática.  

Jornal da Física Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Clement - 
Docente 

O projeto de Extensão Jornal da Física está vinculado ao Programa 
de Extensão Mundo Físico e visa uma publicação periódica (de 30 a 
60 dias) de um jornal voltado aos alunos de Ensino Médio. Este 
jornal intitula-se Jornal “Mundo Físico”. No jornal tratamos de 
vários assuntos relacionados à Física, abordando-os de forma 
simples e rápida para facilitar a leitura e despertar o interesse e a 
curiosidade do público alvo. O jornal é composto pelas seguintes 
seções: como funciona – explicação física de como alguns 
equipamentos funcionam; biografia – biografia de alguns físicos 
que contribuíram para o desenvolvimento científico; experimentos 
de material simples e de fácil montagem; resolução de questões de 
vestibulares de anos anteriores da UDESC; notícias recentes do 
ramo da física; curiosidades; eventos; entre outras matérias 
relacionadas à Ciência e/ou Física. Os jornais são eletronicamente 
editados, revisados, impressos e então distribuídos para os alunos 
do Ensino Médio de escolas públicas e/ou particulares de Joinville e 
Região (a tiragem de cada edição é de 1000 exemplares). O jornal 
também é divulgado na internet no endereço: 
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http://www.mundofisico.joinville.udesc.br, para que assim, 
possamos atingir o maior número possível de leitores. 

Inclusão Digital Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Alan Christian 
Schmitt - Docente 

Proporcionar conhecimento básico de informática assegurando a 
inclusão digital de camadas da sociedade que ainda encontram-se à 
margem do desenvolvimento tecnológico.  Integrar os alunos do 
Centro de Ciências Tecnológicas de UDESC de Joinville com a 
comunidade, mostrando o caráter social que a universidade carrega 
em sua concepção.  Disseminar os conhecimentos acerca das 
principais ferramentas de infomática como sistemasi operacionais, 
aplicativos, navegadores da internet, correio eletrônico. 

Informática para 
Jovens e Adultos 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Alan Christian 
Schmitt - Docente 

Proporcionar conhecimento básico de informática assegurando a 
inclusão digital de camadas da sociedade que ainda encontram-se à 
margem do desenvolvimento tecnológico. Integrar os alunos do 
Centro de Ciências Tecnológicas de UDESC de Joinville com a 
comunidade, mostrando o caráter social que a universidade carrega 
em sua concepção. Disseminar os conhecimentos acerca das 
principais ferramentas de infomática como sistemasi operacionais, 
aplicativos, navegadores da internet, correio eletrônico.  

Informática nos 
Bairros 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Alan Christian 
Schmitt - Docente 

Proporcionar conhecimento básico de informática assegurando a 
inclusão digital de camadas da sociedade que ainda encontram-se à 
margem do desenvolvimento tecnológico. Integrar os alunos do 
Centro de Ciências Tecnológicas de UDESC de Joinville com a 
comunidade, mostrando o caráter social que a universidade carrega 
em sua concepção. Disseminar os conhecimentos acerca das 
principais ferramentas de infomática como sistemasi operacionais, 
aplicativos, navegadores da internet, correio eletrônico.  

Informática para 
Escolas Públicas 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Alan Christian 
Schmitt - Docente 

Proporcionar conhecimento básico de informática assegurando a 
inclusão digital de camadas da sociedade que ainda encontram-se à 
margem do desenvolvimento tecnológico. Integrar os alunos do 
Centro de Ciências Tecnológicas de UDESC de Joinville com a 
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comunidade, mostrando o caráter social que a universidade carrega 
em sua concepção. Disseminar os conhecimentos acerca das 
principais ferramentas de infomática como sistemasi operacionais, 
aplicativos, navegadores da internet, correio eletrônico.  

Minuto da Ciência Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Fernando 
Fragalli - Docente 

O programa de rádio Minuto da Ciência é dedicado a expor 
conceitos científicos relacionados ao nosso cotidiano a um público 
leigo. Neste sentido visa preencher uma lacuna que é a divulgação 
da ciência uqe esteja próxima do ouvinte de rádio. Desta forma, 
desenvolve-se temas próximos a este cidadão no sentido de 
desmistificar a Ciência e mostrá-la como uma atividade humana. 

Colóquios Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Monica de Mesquita 
Lacerda - Docente 

Esta proposta tem como objetivo divulgar os conhecimentos de 
Física e disseminar o conhecimento gerado pelo Departamento de 
Física da UDESC, principalmente, à comunidade acadêmica, porém 
sempre aberta a quaquer interessado.  Também,  

Articulação entre o 
Curso de Licenciatura 
em Física e o 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Monica de Mesquita 
Lacerda - Docente 

O projeto de articulação do Curso de Licenciatura em Física com o 
meio empresarial pretende apresentar a empresários as 
potencialidades dos estudandes matriculados neste curso. 

Astronomia como 
Base da Educação 
para a Ciência 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Fernando 
Fragalli - Docente 

Este projeto é centrado no estudo da Astronomia e será 
direcionado preferencialmente para estudantes do Ensino Médio e 
Fundamental. Propõe-se com ele divulgar a Física através da 
Astronomia, visto que esta Ciência possui um grau de atratividade 
bastante grande. Para atrair o público, utilizamos as observações 
astronômicas de astros do sistema solar (Lua, planetas), bem como 
de constelações e aglomerados de estrelas. 

Pré Vestibular Mundo 
Físico 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Fernando 
Fragalli - Docente 

O Projeto de Extensão Pré Vestibular Mundo Físico está inserido 
dentro do Programa de Extensão “Mundo Físico”. Este programa já 
vem sendo desenvolvido desde 2004. O projeto Pré Vestibular 
Mundo Físico desenvolve atividades de aulas de Física, Química, 
Matemática e Língua Portuguesa. O objetivo destas aulas é rever 
conteúdos do Ensino Médio, preparando os alunos para a o 
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Vestibular da UDESC. 

Desenvolvimento da 
Cultura de Software 
Livre 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Claudio Cesar de Sá 
- Docente 

Este programa tem como objetivo fomentar o desenvlvimento da 
cultura de Software Livre junto a comunidade em geral, através de 
cursos, palestras, eventos, e apoio técnico. 

Projeto Software 
Livre na Comunidade 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Omir Correia Alves 
Junior - Docente 

Este Projeto tem como objetivo promover a inclusão digital, através 
do desenvolvimento de atividades junto a Comunidade para 
difundir o conhecimento em Software Livre, aplicado 
principalmente no ensino fundamental, bem como desenvolver 
mão-de-obra especializada para o mercado. 

Realização de Eventos 
e Palestras 
abordando Software 
Livre 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Omir Correia Alves 
Junior - Docente 

Este projeto tem como objetivo coordenar a realização e a 
participação em eventos e visitas destinados a fomentar a cultura 
de software Livre perante a comunidade, e permitir aos integrantes 
do Colmeia maior integração junto aos profissionais de mercado.  
Dentre os eventos, que o grupo irá participar podemos destacar:  . 
FISL/2008 - Feira Internacional de Software Livre - Porto Alegre;  . 
LATINWARE/2008 - Foz do Iguaçu - Paraná  . CONISLI - Sao Paulo - 
SP  . InstallFest - Joinville - Santa Catarina.  . Visitas técnicas a 
Celepar, a UFPR e ao parque tecnológico de desenvolvimento de 
software em Curitiba.  . Dentre os eventos que pretendemos 
realizar, podemos destacar:  . Circuito Paraná de Software 
Livre/2008, a ser realizado em Jonville, que será composto de uma 
série de palestras ao longo do ano de 2008, a serem proferidas por 
convidados e por membros do Grupo Colmeia.  - Participação em 
diversos eventos e palestras promovidos pelo Comitê Fome Zero de 
Joinville,  e orgãos públicos como Prefeitura de Joinville e de 
Jaraguá do Sul, dentre outros.   

Projeto Aprendendo 
Software Livre 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Omir Correia Alves 
Junior - Docente 

Este projeto visa realizar cursos para comunidade interessada em 
Software Livre. 

Planejamento Físico Projeto Centro de Ana Mirthes Em 2007 foi firmado um convenio entre a UDESC e a PROMOTUR. A 
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Espacial do Complexo 
Turístico da Expoville 

Ciências 
Tecnológicas 

Hackenberg - 
Docente 

UDESC teria o direito de utilizar a sede do Megacentro do Parque 
da Expoville para a realização de suas formaturas em troca de 
prestação serviços técnicos.   Nestes serviços estariam incluídos os 
projetos de ampliação das edificações e espaços complementares 
do parque. Durante o ano de 2008, de 03 de março a 02 de 
dezembro, serão desenvolvidos e detalhados os projetos 
selecionados dentre as propostas elaboradas pelos alunos da 
disciplina de AUR no segundo semestre de 2007.  

VII Semana da 
Engenharia Civil - 
SEC2008 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Sandra Denise 
Kruger Alves - 
Docente 

A VII Semana da Engenharia Civil – SEC 2008 constitui-se em um 
evento que visa basicamente  o complemento curricular, através de 
palestras técnicas e comerciais dirigidas aos  acadêmicos do curso 
de Engenharia Civil e à comunidade ligada à construção civil de 
uma maneira geral. O evento pretende apresentar novas 
tecnologias utilizadas pelo mercado, visando basicamente a 
integração Universidade-Empresa e a Universidade-Comunidade.      
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Curso de 
Extensão a 
Distância para 
Educadores do 
Ensino Médio: 
a pedagogia de 
Paulo Freire 

Curso Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Roberto Cassio Jatoba 
de Souza - Técnico 
Administrativo 

O Curso de Extensão a distância para educadores do ensino médio está 
alicerçado nos pressupostos teóricos e metodológicos da pedagogia de 
Paulo Freire. O objetivo principal é sensibilizar os educadores, neste nível 
de ensino, para uma nova prática pedagógica a partir do estudo da 
pedagogia de Paulo Freire.  Visa a atender, especialmente, os professores 
do ensino médio do Estado de Santa Catarina que estejam  em atividade de 
docência. A proposta é discutir a prática pedagógica do educador do ensino 
médio e refletir sobre as relações cognitivas e afetivas do educando, 
visando, assim, a propor alternativas  metodológicas aplicáveis do saber 
cotidiano participativo em uma sociedade economicamente ativa. A 
mediação da aprendizagem contará com o suporte das novas tecnologias 
de informações e comunicação.  Para tanto, será utilizado o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Moodle para a promoção da interatividade e 
construção coletiva do conhecimento. 

Construindo 
espaços para o 
aprimorament
o docente em 
educação a 
distância 

Programa Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Graziela Naspolini 
Delpizzo - Técnico 
Administrativo 

Esse Programa de Extensão tem como objetivo capacitar professores e 
demais interessados em desenvolver trabalho em projetos de educação a 
distância (EaD) nas modalidades on-line e semi-presencial. Visando 
atender ao que determina a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, 
a Udesc necessita capacitar seus professores com subsídios teóricos e 
metodológicos, de forma que estejam preparados para o planejamento e 
desenvolvimento de 20% da carga horária de suas disciplinas na 
modalidade a distância. E para essa reconfiguração das disciplinas não 
basta transpor o modelo presencial para a EaD, mas é fundamental 
conhecer as especificidades dessa modalidade: mediação pedagógica, 
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produção do material didático, uso e gerenciamento de um ambiente 
virtual de aprendizagem e metodologia e sistemas de avaliação. Além da 
oferta da capacitação em educação a distância aos professores da Udesc, 
este Programa de Extensão visa levar aos interessados da comunidade e 
professores a oportunidade de conhecer a educação a distância e suas 
especificidades, as competências requeridas do docente na mediação da 
construção da aprendizagem a distância, bem como compreender as 
dinamicas dos dispositivos de informação em um ambiente virtual de 
aprendizagem. 

2o. Seminário 
Educação a 
Distância: 
contexto atual 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Graziela Naspolini 
Delpizzo - Técnico 
Administrativo 

O seminário terá como temática principal a educação a distância. Está 
prevista uma conferência, contextualizando a educação a distância na 
atualidade e mesas-redondas em que se discutam e analisem propostas 
atuais de cursos oferecidos nesta modalidade. Serão oferecidas 100 vagas 
abertas a toda a comunidade interessada em discutir essa modalidade de 
ensino. 

Curso a 
distância 
“Tutoria na 
Prática” 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Graziela Naspolini 
Delpizzo - Técnico 
Administrativo 

Este curso tem como objetivo apresentar noções gerais de educação a 
distância e discutir estratégias de mediação tutorial. Além disso, o curso 
promoverá a capacitação dos participantes no uso e gerenciamento do 
software Moodle (LMS),  que é um software livre, de código aberto e 
possibilita a sua customização e adequação conforme os interesses do 
usuário. Este software proporciona ao professor/tutor autonomia para 
gestar o seu espaço de interação com os participantes conforme seus 
objetivos de aprendizagem.  Para isso, o curso contempla uma carga 
horária total de 60 horas. 

Programa de 
Extensão 
Formação de 
Educadores e 
Educação 
Sexual e as 

Programa Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Sonia Maria Martins 
de Melo - Docente 

Este programa de extensão desenvolverá três ações: 1.Projeto de Extensão 
- Educação Sexual em debate: nas ondas da rádio UDESC; 2. Curso - 
Formação de Educadores e Educação Sexual na modalidade a distância e 3. 
Evento II Colóquio dos Grupos de Pesquisa sobre Formação de educadores 
e educação sexual UDESc/UNESp/UEL e Universidade de Lisboa. Essas 
ações objetivam ampliar o conhecimento a respeito da temática educação 
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Novas 
Tecnologias - 
ETAPA II 

sexual e as novas tecnologias na formação de educadores e educadoras, 
possibilitar trocas a respeito desta temática com pesquisadores de outras 
IES e população em geral, contribuindo com a construção de uma 
abordagem emancipatória de educação sexual. 

Programa de 
Educação 
Inclusiva: O 
conhecimento 
ao alcance de 
todos  

Programa Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Solange Cristina da 
Silva - Docente 

O Programa de Educação Inclusiva: O Conhecimento ao Alcance de Todos , 
se refere a três projetos na área de inclusão: II Jornada de Educação 
Inclusiva, Curso Um aluno Cego em Sala de Aula: Aprendendo a respeitar as 
diferenças e Evento de Extensão Inlusão: A Igualdade Pela Diferença. Essas 
ações terão como público alunos, profissionais da educação e comunidade, 
objetivando por meio de capacitação e informações, bem como da 
convivência com esse grupo, contribuir com o processo de inclusão das 
pessoas com necessidades especiais.    

Programa  
Educação de 
Surdos: 
identidade e 
diferença 

Programa Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Rose Clér Estivalete 
Beche - Docente 

Este Programa visa oportunizar a estudantes, profissionais da educação e 
comunidade em geral ampliar e aprofundar discussões sobre a Cultura 
Surda, bem como, a aquisição da linguagem pelas crianças surdas 
salientando a importância da LIBRAS no processo de construção das 
identidade desta comunidade 

Curso de 
Extensão-
Formação de 
Educadores e 
Educação 
Sexual na 
modalidade a 
Distância. 

Curso Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Sonia Maria Martins 
de Melo - Docente 

Esse curso  de extensão é uma das três ações que fazem parte do Programa 
de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas 
Tecnologias - Etapa II. Intencionamos realizar um curso sobre educação e 
sexualidade, objetivando a formação docente. A modalidade a distância tem 
se revelado como uma modalidade que possibilita o estabelecimento do 
diálogo com educadores aproximando as distâncias e permitindo uma 
adequação dos educadores ao tempo possivel para o seu  investimento na 
formação continuada.A participação dos educadores e educadoras nos 
chats, a realização das atividades propostas no ambiente virtual de 
aprendizagem, bem como a elaboração de uma produção textual individual 
sobre o tema resultara em uma indentificação computando 60 horas aula 
de curso. 

II Colóquio dos Evento Centro de Sonia Maria Martins O presente evento II Colóquio dos Grupos de Pesquisa Formação de 
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Grupos de 
Pesquisa e 
Educação 
Sexual 

Educação 
à 
Distância 

de Melo - Docente Educadores e Educação Sexual parte do Programa de Extensão Formação 
de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, intenciona reunir 
os pesquisadores de grupos de pesquisa envolvidos com esta temática para 
realização de trocas, estreitando o diálogo na área da educação sexual. Este 
evento acontecerá em dois dias e totalizará 20 horas. 

Curso de 
LIBRAS 
Introdutório  

Curso Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Rose Clér Estivalete 
Beche - Docente 

Este projeto refere-se a um Curso de Língua Brasileira de Sinais 
introdutório, que atenderá aos alunos da UDESC, profissionais da educação 
e comunidade. Através deste busca-se o conhecimento da Língua Brasileira 
de Sinais e pretende-se reforçar através de sua aquisição e prática a 
importância do uso desta língua com a comunidade surda 

II Jornada de 
Educação 
Inclusiva 

Evento Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Solange Cristina da 
Silva - Docente 

Esse projeto refere-se a II Jornada de Educação Inclusiva, que inclui uma 
feira de informação e exposição de recursos pedagógicos, palestra, mesa 
redonda e oficina e um curso nessa área, destinado à alunos de graduação, 
profissionais da educação e comunidade,  oportunizando contribuir com o 
processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais.   

Aquisição da 
Linguagem pela 
Criança Surda  

Curso Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Rose Clér Estivalete 
Beche - Docente 

Este curso refere-se aos Estudos Independentes de Aquisição da 
Linguagem pela criança surda, que atenderá aos alunos do Curso de 
pedagogia, bem como, outros profissionais que trabalham com a educação 
de surdos. Considerando  a importância de termos professores capacitados 
e conscientes da forma como o surdo aprende torna-se de fundamental 
importância garantir a reflexão da aquisição da linguagem pela criança 
surda, conteúdo previsto neste curso. 

Educação e 
Surdos: 
possibilidades 
concretas  

Evento Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Rose Clér Estivalete 
Beche - Docente 

Esse projeto refere-se a Oficina Pedagógica:,  com carga horária de 10 
horas, realizado para alunos da UDESC e profissionais da educação. Seu 
principal objetivo é possibilitar uma reflexão crítica a cerca das novas 
perspectivas de educação para surdos no nosso Estado. Busca sensibilizar a 
comunidade acadêmica para a necessidade de repensar o processo de 
inclusão de surdos no Ensino Regular.A oficina terá uma abrangência 
estadual, pois pretende a participação de pessoas da rede pública de ensino 
de outros municípios.  
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Inclusão: 
Igualdade pela 
diferença 

Evento Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Solange Cristina da 
Silva - Docente 

Este projeto de evento de extensão refere-se a uma feira informativa e de 
exposição de recursos pedagógicos utilizados na educação das pessoas com 
necessidades especiais e uma oficina  na área da inclusão. Esta feira e 
oficina será oferecida aos alunos da UDESC e a comunidade em geral, com o 
objetivo de informar e sensibilizar sobre a importância do respeito às 
diferenças.  

Programa 
Educação e 
Arte: uma 
perspectiva 
inclusiva 

Programa Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Maria Cristina da 
Rosa Fonseca da Silva 
- Docente 

O programa 'Educação e Arte: uma perspectiva inclusiva' compreende 3 
projetos: Oficina de Arte: Jogos interativos para inclusão, Museu de Arte: 
objetos de inclusão e o projeto Internet, Arte e Infância: trocas 
multiculturais entre duas realidades. Por meio do programa pretende-se 
desenvolver atividades crítico-reflexivas que ampliem a formação social 
para a inclusão a partir dos conteúdos de Arte.  Além de possibilitar as 
pessoas cegas um contato maior com a produção artística do Museu, o 
programa desenvolve atividades inclusivas com professores de Arte a 
distância e com crianças. 

Curso Um 
aluno cego em 
sala de aula: 
aprendendo a 
respeitar as 
diferenças 

Curso Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Solange Cristina da 
Silva - Docente 

Este projeto refere-se a um curso na área de educação inclusiva, no qual os 
participantes obterão conhecimentos básicos sobre educação de cegos, 
contribuindo assim para sua prática profissional. Este curso tem carga 
horária de 32 horas, objetivando informar e capacitar alunos, servidores da 
UDESC, profissionais da educação e comunidade no que se refere a essa 
temática. 

Oficina de Arte: 
Jogos 
Interativos 
para inclusão 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Maria Cristina da 
Rosa Fonseca da Silva 
- Docente 

O projeto 'Oficina de Arte: Jogos Interativos' de inclusão' buscará atender a 
necessidade que professores da área de Artes têm da criação de materiais e 
jogos específicos para auxiliar durante as aulas.  A oficina atenderá 
professores da comunidade próxima à Universidade possibilitando 
diálogos e articulações entre o que vêm sendo produzido dentro da 
instituição e o que se torna realidade na prática educativa.  Esta proposta 
também pretende estruturar e preparar os professores para a adequação 
da lei 10.639/2003 que prevê o ensinamento das raízes afro-brasileiras na 
disciplina de Artes, bem como de História.  
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PROJETO 
Museu de 
Artes: Objetos 
de Inclusão 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Maria Cristina da 
Rosa Fonseca da Silva 
- Docente 

O Projeto Museu de Artes: Objetos de Inclusão pretende proporcionar as 
pessoas com necessidades especiais acesso ao conteúdo do acervo do 
Museu de Artes de Santa Catarina - MASC, partindo de uma série de ações e 
parcerias que se concretizarão ao longo do projeto. Muitos museus em seus 
espaços educativos já estão realizando experiências desta natureza com o 
público em geral. No entanto, para públicos especiais ainda é pouco o 
desenvolvimento de metodologias para inclusão em espaços museológicos.  
A produção destes materiais além de proporcionar uma percepção maior 
das coleções e exposições temporárias, também auxiliará o professor de 
artes em uma abordagem inclusiva. Neste sentido a ação educativa nos 
museus pode, por meio da inclusão, gerar a ampliação do ensino de arte 
para um público maior. O presente projeto, se propõe a mediar as 
exposições e adaptar os catálogos, livretos, etiquetas das obras e material 
de apoio para o Braille, confeccionar jogos, maquetes e objetos que 
efetivem a proposta de levar o conhecimento de arte a esse público 
específico.  O projeto em parceria com o museu receberá tanto as escolas 
que atendem crianças especiais, como público adulto que tem mais uma 
possibilidade de ampliar o seu universo cultural.  

Internet, Arte e  
Infância: trocas 
multiculturais 
entre duas 
realidades 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Maria Cristina da 
Rosa Fonseca da Silva 
- Docente 

Por meio do presente projeto pretendemos desenvolver uma proposta de 
interação por meio da arte numa plataforma de apresendizagem virtual. A 
plataforma moodle tem sido utilizada pela UDESC no desenvolvimento de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, pela facilidade de sua interface, 
bem como, as possibilidades interativas presentes em suas ferramentas. 
Com o objetivo de reconhecimento da cultura do outro, vamos utilizá-la 
como intercâmbio entre dois grupos de crianças na cidade de Florianópolis 
e Itapema. As atividades serão organizadas no contexto de uma turma de 
ensino de arte na cidade de Fpolis e uma outra turma na cidade de Itapema, 
também na aula de arte. Queremos a partir do diálogo entre as 
manifestações locais conhecer as relações existentes entre a arte local e a 
arte universal.    
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CORAL DA UDESC Projeto Centro de 
Artes 

Sergio Luiz Ferreira 
de Figueiredo - 
Docente 

Este projeto intitulado Coral da UDESC realiza atividades musicais 
através da prática coral. O coral é aberto para a comunidade interna e 
externa, não sendo necessário que os participantes possuam algum tipo 
de experiência como cantores. O repertório desenvolvido abrange 
música de diferentes períodos, incluindo diversos estilos. Um dos 
objetivos deste projeto de extensão é proporcionar uma experiência 
musical consistente para os participantes, desenvolvendo, nos mesmos, 
habilidades vocais e musicais para serem aplicadas ao canto em grupo. 
O desenvolvimento de diversos repertórios contribui para o 
aprimoramento da experiência musical oferecida. Um outro objetivo do 
Coral da UDESC é representar a instituição em diversos eventos dentro 
e fora da universidade. O grupo mantém atividades de ensaio de naipes 
e ensaio de grupo, com apoio de profissional específico da área de voz. 
Conta, também, com a participação de ensaiadores de naipes que 
poderão ser alunos bolsistas e monitores dos cursos de música da 
UDESC. A presença de um profissional da voz e também de bolsistas e 
monitores permite o apoio aos cantores em suas tarefas de realização 
do repertório. Será estabelecido um cronograma de apresentações 
públicas a serem oferecidas para a comunidade em geral, em diversos 
locais. 

Formação 
Continuada em 
Educação Musical 
IV 

Projeto Centro de 
Artes 

Sergio Luiz Ferreira 
de Figueiredo - 
Docente 

Este projeto intitulado Formação Continuada em Educação Musical IV 
está vinculado ao NUPEART – Núcleo Pedagógico de Educação e Arte, 
através do Programa NUPEART PROMOVE e é a continuação de 
trabalho já realizado desde março de 2005 ininterruptamente. O 
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principal objetivo deste projeto é ampliar a presença da educação 
musical nas escolas de educação básica, tendo como referência as 
escolas da região de Laguna. O projeto propõe a continuação do 
trabalho com os professores de música através de encontros 
pedagógicos regulares. Os conteúdos discutidos são diversificados e 
abrangem aspectos trazidos pelos próprios participantes deste projeto. 
Parte das atividades do projeto envolve a realização de palestras sobre 
educação musical em escolas na região de Laguna. O trabalho é 
parcialmente desenvolvido na UDESC, onde são preparados os 
materiais que são disponibilizados nos encontros pedagógicos e nas 
palestras, e parcialmente nas cidades da região de Laguna, onde se 
realizam as discussões e as palestras sobre educação musical. Como 
parte das atividades deste projeto está prevista a realização do 5º  
Seminário sobre Ensino das Artes na Região de Laguna, continuando 
ações já realizadas anteriormente, atingindo um público formado pro 
professores de música, artes plásticas e teatro, além de professores 
generalistas.  

UDESC MUSICAL Programa Centro de 
Artes 

João Eduardo Dias 
Titton - Docente 

O Programa UDESC MUSICAL foi criado em 2004, definindo-se 
principalmente como aglutinador dos diversos projetos e atividades de 
extensão nele contidos: Orquestra UDESC, Quarteto de Cordas UDESC, 
Orquestra de Violões da UDESC e Projeto Planeta Música.  Destaca-se 
também como empreendedor e divulgador da produção musical da 
universidade, através da organização e promoção de eventos que 
tenham como foco principal a performance musical.     

Ponteio - Violão na 
Udesc 

Programa Centro de 
Artes 

Luiz Carlos 
Mantovani Junior - 
Docente 

A palavra 'ponteio' deriva do termo 'punteado', que se refere a uma 
técnica de dedilhado do violão flamenco oposta ao 'rasgueado', mas 
também uma técnica que vem da guitarra barroca, instrumento que no 
Brasil desenvolveu-se na conhecida viola caipira. O 'ponteio' é, em 
suma, o ato de dedilhar a viola, constituindo-se também em uma forma 
musical tipicamente brasileira que serve como um prelúdio. 'Ponteio - 
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Violão na Udesc' é um programa de extensão que visa dar espaço ao 
desenvolvimento da arte do violão na universidade, através de projetos 
que contemplam a performance do violão solo e em grupo, oficinas de 
ensino de instrumento, cursos de atualização e pesquisas acadêmicas 
relacionadas ao violão e ao seu repertório. Intimamente ligado à 
produção dos professores e alunos do curso de Bacharelado em Violão 
da Udesc, o programa procura estabelecer parcerias de cooperação com 
diversas instituições locais, regionais, nacionais e internacionais, 
oferecendo à comunidade acadêmica e ao público de Florianópolis um 
panorama do que há de melhor da produção violonística 
contemporânea. 

Violão em Concerto Projeto Centro de 
Artes 

Luiz Carlos 
Mantovani Junior - 
Docente 

Dentro das atividades previstas no Programa 'Ponteio - Violão na 
Udesc', está a de promover o trabalho artístico dos professores e alunos 
da universidade, bem como promover intercâmbios com violonistas e 
professores de outras instituições nacionais e internacionais. O Projeto 
'Violão em Concerto' é responsável por selecionar, divulgar e organizar 
a série de concertos proposta pelo programa no decorrer do ano, 
prestando um serviço não apenas para a universidade, mas para a 
comunidade, que terá acesso a uma programação artística de alto nível. 

Camerata Udesc de 
Violões 

Projeto Centro de 
Artes 

Luiz Carlos 
Mantovani Junior - 
Docente 

A Camerata Udesc de Violões oferece aos violonistas da universidade, 
Florianópolis e região a oportunidade de praticarem música em 
conjunto sob a orientação dos professores de violão do Departamento 
de Música da UDESC, além de propiciar à comunidade a oportunidade 
de conhecer mais detalhadamente o instrumento e seu repertório, seja 
em apresentações formais, seja em concertos didáticos e/ou 
comunitários. 

Programa PIANO 
EM FOCO 

Programa Centro de 
Artes 

Maria Bernardete 
Castelan Póvoas - 
Docente 

A opção instrumento Piano foi a primeira a ser oferecida no curso de 
Bacharelado em Música da UDESC em 1993 e também como opção na 
sub- área Práticas Interpretativas, no Curso de Pós Graduação em 
Música criado em 2007. O curso de Bacharelado já formou um número 
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significativo de pianistas que atuam em diferentes vertentes do 
mercado de trabalho. No entanto, o espaço para discussão e divulgação 
desta atividade, em Florianópolis, é escasso e, acredita-se, incompatível 
com a demanda. Cabe à Universidade fomentar a discussão e a 
verticalização do conhecimento, promovendo uma movimentação 
maciça nesta sub-área do conhecimento – piano. O Programa PIANO EM 
FOCO tem por meta reunir profissionais da música, para a prática, a 
discussão, a reflexão e a divulgação da pesquisa sobre as mais diversas 
questões que envolvem a formação e a profissão do pianista no 
contexto da sociedade atual. O programa agrega dois projetos: Série 
Musical e Ciclo Intercâmbio Músico-Instrumental em cujas propostas 
incluem-se a realização de inúmeros eventos abertos à comunidade 
acadêmica e externa.  

Harmonia Popular 
aplicada ao Piano 

Curso Centro de 
Artes 

Maria Lucia Kreling 
Bastian - Docente 

O projeto deverá proporcionar conhecimento aos alunos de música a 
respeito do estudo de piano popular e arranjos aplicados à música 
popular, desenvolvendo o domínio da leitura de cifras, levando aos 
alunos a harmonizar, arranjar e improvisar melodias populares, 
fornecendo subsídios para avaliação de suas práticas pedagógicas 
proporcionando fundamentos teóricos e experiências práticas mais 
aprofundadas para ampliação do estudo de novas técnicas de arranjo. 
Pretende o mesmo orientar para o estudo de estruturas harmônicas de 
maneira dinâmica, possibilitando maior verssatilidade na harmonizacao 
de arranjos e melodias. Visa, portanto, fornecer o material necessário 
àqueles que buscam a informação na área da música popular.  O 
conhecimento de uma série de alternativas viabilizará ao aluno adquirir 
suficiente desenvoltura na resolução dos problemas que cada caso 
apresenta.  A proposta confere uma nova alternativa na formação do 
pianista  e amplia suas possibilidades no mercado de trabalho, estando 
em sintonia com a expressão da música popular e internacional. Para o 
aluno estará sendo oferecido novos horizontes em termos de formação 
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e de possibilidades de atuação profissional.  Com essa abordagem 
torna-se possivel o desenvolvimento da criatividade musical, baseada 
na prática das diverssas possibilidades que o conteúdo apresenta. 

Duo Titton-Zamith Projeto Centro de 
Artes 

João Eduardo Dias 
Titton - Docente 

O Duo Titton-Zamith vem estabelecer o conceito de conjunto em 
residência no Departamento de Música do CEART/UDESC.  O trabalho 
do duo se desenvolverá no sentido de pesquisar, selecionar e 
interpretar o repertório existente para duo de violino e piano, além de 
estimular compositores e arranjadores dentro e fora da UDESC a 
ampliarem o repertório para esta formação.  Tem como meta principal 
estabelecer um alto padrão de excelência artística, tornando-se uma 
importante referência para os alunos dos cursos de Música, e 
representando a UDESC em eventos, bem como em concertos 
comunitários e educativos nos âmbitos regional e nacional.  Como 
atividades, o Duo titton-Zamith propõe realizção de recitais, concertos 
didáticos e cursos / master-class de música de câmara. 

Orquestra UDESC Projeto Centro de 
Artes 

João Eduardo Dias 
Titton - Docente 

Orquestra UDESC é um projeto que já acontece desde 2002. Este grupo 
de alunos da UDESC, professores e estudantes de musica trabalha duas 
vezes por semana orientado pelo professor COORDENADOR(A) do 
projeto. O conjunto tem duas horas aula em cada ensaio, além dos 
concertos programados. O trabalho nos ensaios é organizado em três 
seções: técnica, leitura e repertório.  O repertório é escolhido de acordo 
com o nível técnico do conjunto e visando sempre seu desenvolvimento. 
As músicas escolhidas privilegiam compositores brasileiros, mas não 
descarta o repertório tradicional para a  formação de uma orquestra de 
cordas. 

Planeta Música Projeto Centro de 
Artes 

João Eduardo Dias 
Titton - Docente 

O Projeto Planeta Música é o modelo fundamental que estrutura o 
formato dos concertos didáticos para formação de platéia, onde a 
Orquestra UDESC, o Quarteto de Cordas UDESC e demais projetos de 
extensão, apresentam, sob a orientação de seus COORDENADOR(A)es, 
concertos didáticos a diversos setores da comunidade, tanto pública 
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como privadaO Projeto Planeta Música é o modelo fundamental que 
estrutura o formato dos concertos didáticos para formação de platéia, 
onde a Orquestra UDESC, o Quarteto de Cordas UDESC e demais 
projetos de extensão, apresentam, sob a orientação de seus 
COORDENADOR(A)es, concertos didáticos a diversos setores da 
comunidade, tanto pública como privada 

Publicar Moda Programa Centro de 
Artes 

Mara Rubia Sant 
Anna - Docente 

O Programa de Extensão Publicar Moda visa socializar as reflexões 
acadêmicas resultantes das atividades de pesquisa, extensão e ensino 
do corpo docente do Curso de Moda a toda a comunidade acadêmica 
nacional, para tal realiza a busca constante de fontes para  publicação e 
divulgação de trabalhos científicos dos professores do Curso de Moda; 
viabiliza a publicação anual da série Modapalavra e trimestralmente da 
revista Modapalavra E-periódico; organiza e operacionaliza o conselho 
editorial da publicação; promove os Seminários de Pesquisa do 
Departamento de Moda; mantém informativo dos diversos eventos 
realizados no país e internacionalmente para o corpo docente e alunos 
do curso de Moda e para qualquer interessado a partir de seu periódico 
eletrônico; auxilia na editoração e supervisão do suporte material da 
série Modapalavra. 

V Encontro Arte na 
Escola 

Evento Centro de 
Artes 

Elaine Schmidlin - 
Docente 

O V Encontro Arte na Escola – Pólos UFSC/UDESC pretende ser gerador 
de outras propostas e desdobramentos que venham ao encontro da 
ampliação e/ou aprofundamento de grupos de estudo e cursos de 
formação contínua, consolidando parcerias e convênios estabelecidos 
durante o ano de 2007. Através de palestras, debates, depoimentos 
busca oferecer subsídios para os professores das redes de ensino 
públicas no sentido de desenvolverem e qualificarem processos em arte 
e ensino. Desta maneira pretende contribuir para a formação dos 
professores de Arte refletindo sobre os conceitos que permeiam o 
ensino de Arte. 

Núcleo de Criação Programa Centro de Acacio Tadeu de Este projeto pretende fomentar as atividades de criação musical no 



 

53 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

Musical - CRIAMUS Artes Camargo Piedade - 
Docente 

Departamento de Música através da realização de eventos de extensão 
nesta área.  

Série Musical Projeto Centro de 
Artes 

Guilherme Antonio 
Sauerbronn de 
Barros - Docente 

O presente projeto prevê a organização de um mínimo de seis recitais 
de piano solo ou de outras combinações instrumentais que incluam o 
piano, bem como de palestras cujo tema gire em torno da atividade do 
pianista. Os profissionais convidados serão egressos dos cursos de 
música da UDESC e/ou convidados de outras instituições (mestrandos e 
doutorandos). Antecedendo os recitais, os convidados deverão ter um 
encontro com os professores e alunos, onde exporão sua trajetória e 
experiência profissional, atuação artística e projetos musicais. Os 
recitais serão abertos à comunidade acadêmica e externa. Todos os 
eventos deverão ser registrados em vídeo/áudio (cd). Posteriormente, 
este material será anexado ao acervo do CEART, a fim de servir de 
material didático para a análise de diferentes aspectos da ação 
instrumental. Os eventos promovidos pelo Projeto Série Musical serão 
realizados no auditório do Departamento de Música do CEART e, se 
oportuno, em outros locais de Florianópolis. 

Fotografia e Artes 
Visuais: 
entrecruzamentos 
históricos e 
contemporâneos 

Evento Centro de 
Artes 

Silvana Barbosa 
Macedo - Docente 

O objetivo do Ciclo de Debates 'Fotografia e Artes Visuais: 
entrecruzamentos históricos e contemporâneos é o de discutir o diálogo 
entre a fotografia e a pintura.  Pretende-se explorar como a linguagem 
da fotografia influenciou a pintura e vice-versa, desde o surgimento da 
técnica fotográfica até o contexto atual. Para os debates, serão 
convidados fotógrafos e artistas que apresentarão uma palestra seguida 
de debate com os alunos das disciplinas de pintura e fotografia, bem 
como a comunidade extra-universitária.     

Programa Arte na 
Escola 

Programa Centro de 
Artes 

Elaine Schmidlin - 
Docente 

O Programa Arte na Escola é um projeto Interinstitucional resultante de 
uma parceria entre o Instituto Arte na Escola e a UDESC. Estas 
Instituições trabalham de forma conveniada desde a década de 90, 
início de sua implantação nesta Universidade. Neste percurso o 
Programa tem investido maciçamente na educação continuada de 
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professores e no atendimento a escolas e instituições que atuam na área 
do ensino de Arte oferecendo educação continuada utilizando-se 
também de materiais midiáticos e outros recursos. No ano de 2008, o 
Programa irá manter a educação continuada com o projeto 'Imagem 
móvel (DVD) na aula de Arte', além de reorganizar o banco de imagens 
fixas com o projeto 'Produção do Banco de Imagens Digitais', 
pretendendo, ainda, a 'Criação do site Arte na Escola/UDESC'. Com a 
parceria do Pólo Arte na Escola/UFSC, este Programa será responsável 
pelo evento 'V Encontro Arte na Escola'. Ao longo de sua existência, este 
Programa tem produzido ações transformadoras no cenário escolar por 
meio de uma atuação efetiva entre seus pólos-parceiros, compostos na 
maioria dos casos por Instituições, tanto públicas quanto privadas. Sua 
atuação abrange também a produção e disseminação de materiais 
pedagógicos e a preparação de professores para atuarem no ensino de 
Arte.    

NUPEART 
PRO...MOVE 

Programa Centro de 
Artes 

Jociele Lampert de 
Oliveira - Docente 

O programa abarca cinco projetos de extenção: revista nupeart, 
manutenção do site do nupeart, vinculados ao objetivo de socialização 
do conhecimento produzido ou agrupado pelo Núcleo; e os projetos: 
formação continuada em educação musical, projeto de parceiros do 
nupeart, evento que avaliará as ações desenvolvidas pelo grupo de 
pesquisadores, e por último: o projeto integrado em Artes Visuais.   
Todos os projetos voltam-se para as ações de extensão que aproximam 
Universidade e comunidade. 

Oficina de Voz para 
atores 

Evento Centro de 
Artes 

Dalva Maria Alves 
Godoy - Docente 

O curso “Oficina de voz para atores” visa fortalecer a experimentação de 
técnicas vocais aplicadas ao fazer cênico buscando a articulação entre 
teoria e prática, ao mesmo tempo que objetiva aperfeiçoar a atividade 
artística do aluno-ator.  O curso, que será ministrado pela professora 
Mônica Montenegro (ECA/USP), oferecerá a exercitação da voz através 
de jogos teatrais que possibilitem ao aluno-ator experimentar distintas 
situações de uso da voz profissional.    
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Oficina de 
Encadernação 
Artesanal Voltada 
ao Livro de Artista 

Curso Centro de 
Artes 

Sandra Maria 
Correia Favero - 
Docente 

Esta oficina pretende inicialmente fornecer ao aluno o ferramental 
básico para a confecção artesanal de livros, e em segunda instância 
gerar alternativas e possibilidades para o desenvolvimento de livros-
objeto ou livros de artista.   A finalidade principal seria enriquecer e 
estreitar a relação entre o “sujeito/leitor/artesão/criador” e o livro 
como objeto em si, não somente como “obra literária”. Para tanto, a 
oficina proporcionaria ao aluno a experiência do “feito-à-mão” e a 
experiência da criação plástica, em busca de uma narrativa formal 
individual e pessoal.  Uma outra finalidade implícita nesta oficina seria 
trazer de volta o sabor artesanal da obra única, da tiragem reduzida, na 
contramão da industrialização e da enorme velocidade da produção em 
massa.   

Formação 
Profissional no 
Teatro Catarinense 

Programa Centro de 
Artes 

Valmor Beltrame - 
Docente 

O Programa Formação Profissional no Teatro Catarinenese realiza 
quatro  grandes ações: Seminário de Pesquisa sobre Teatro de Formas 
Animadas; Publicação da revista Móin-Móin; Festival Internacional de 
Teatro de Animação - FITA e Oficinas e Mini-Cursos.  A sua realização 
contribui para o crescimento artístico, técnico, estético e crítico dos 
grupos de Teatro de Santa Catarina, como também para a formação 
profissional dos alunos do CEART/UDESC. O caráter formativo do 
Programa possibilita a atuação em parceria com outras instituições: 
com a SCAR de Jaraguá do Sul na realização do Seminário de Pesquisa 
sobre Teatro de Formas Animadas e a publicação da Móin-Móin - 
Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas; com o Ponto de 
Cultura Anima Bonecos da cidade de Rio do Sul na realização de 
Oficinas de Teatro e a Semana de Estudos sobre Teatro de Animação; e 
em Florianópolis, com a UFSC no Festival Internacional de Teatro de 
Animação - FITA e com a FECATE em Oficinas de Teatro para artistas e 
arte-educadores. A realização destas atividades envolve alunos de 
graduação e mestrado em Teatro do CEART/UDESC, com a colaboração 
de especialistas e pesquisadores acadêmicos do Brasil, caracterizando 
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as conexões com as atividades de ensino e pesquisa. 

Gravar Gravando 
Gravura 

Projeto Centro de 
Artes 

Sandra Maria 
Correia Favero - 
Docente 

O distanciamento que encontramos entre o público e a arte 
contemporânea nos leva a intensificar propostas de disseminação 
artística. A partir de um meio tradicional que é a gravura, originalmente 
um meio de divulgação de conhecimentos da humanidade, instigamos 
os interessados a freqüentar o projeto, de maneira que esta instituição 
possa contribuir na divulgação da arte produzida em seu próprio meio 
bem como oferecer a oportunidade para pessoas da comunidade 
mostrarem seu potencial. Nesta versão do projeto tentaremos 
promover experiências com livros de artista e livros objeto. No espaço 
aberto para este projeto, em encontros semanais, os participantes do 
clube desenvolvem seus trabalhos voltando-se à construção de uma 
poética pessoal, aguçando a percepção na produção estética da gravura 
contemporânea desencadeadora de uma ação artística crítica e 
educativa, propondo-se à discussão e à reflexão sobre as questões dos 
conceitos que envolvem a gravura na contemporaneidade, efetuando 
exposições por espaços culturais da nossa cidade e também em outras 
localidades.Considera-se a participação da comunidade da cidade de 
Florianópolis com a qual nos comprometemos a proporcionar 
momentos de troca de experiências com aqueles que começam a 
descobrir possibilidades de novos sentidos de vida através do meio 
artístico. 

Revista Móin-Móin 
n. 5 

Projeto Centro de 
Artes 

Valmor Beltrame - 
Docente 

A Revista Móin-Móin N.5 dá sequência às publicações efetuadas nos 
anos anteriores com o objetivo de preencher uma lacuna existente: 
publicar uma revista de estudos sobre Teatro de Formas Animadas. 
Trata-se de uma revista mono-temática, ou seja, dentro do campo do 
Teatro a Revista concentra a publicação de artigos sobre Teatro de 
Formas Animadas elegendo um tema para cada edição. O tema da 
Revista N. 5 será 'O Teatro de Formas Animadas e suas Relações com as 
outras Artes'.   Vale destacar que esta é a única revista no Brasil 
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dedicada ao estudo dessa forma de Teatro.   A revista publica artigos 
que resultam de pesquisas acadêmicas ou de pesquisas efetuadas no 
interior dos grupos de Teatro, nos quais se discute o processo de 
encenação de espetáculos.   A tiragem da revista sai com 1.000 (mil 
exemplares) e 300 exemplares são distribuídos gratuitamente para 
bibliotecas universitárias, grupos de Teatro, Associações Estaduais e 
Associação Nacional de Teatro de Bonecos, estudantes de teatro e 
jornalistas.      

5° Seminário de 
Pesquisa Sobre 
Teatro de Formas 
Animadas 

Evento Centro de 
Artes 

Valmor Beltrame - 
Docente 

O 5° Seminário de Pesquisa sobre Teatro de Formas Animadas é um 
evento que reúne pesquisadores (professores e estudantes 
universitários e integrantes de grupos de Teatro) com o objetivo de 
discutor pesquisas acadêmicas e pesquisas práticas realizadas no 
interior dos grupos de Teatro.  O Seminário sempre acontece como uma 
ação integrada ao Festival de Teatro de Formas Animadas que se realiza 
há 07 anos consecutivos na cidade de Jaraguá do Sul.  É uma ação que 
ocorre em parceria com a SCAR - Sociedade Cultura Artística, que se 
responsabiliza por oferecer estadia, alimentação, e pró-labore aos 
professores conferencistas convidados. Oferece ainda estadia e 
alimentação aos alunos e professores da UDESC, além de ingressos para 
acesso aos espetáculos teatrais programados no Festival.  A 
responsabilidade da UDESC está na definição dos temas e nomes dos 
conferencistas e no oferecimento de passagens aos mesmos.   

Série Modapalavra - 
volume 5 

Projeto Centro de 
Artes 

Mara Rubia Sant 
Anna - Docente 

 O Projeto de Extensão Série Modapalavra - volume 5 visa socializar as 
reflexões acadêmicas resultantes das atividades de pesquisa, extensão e 
ensino em Moda produzidas no Brasil a toda a comunidade acadêmica 
nacional, para tal organizará um realiza a publicação anual de mais um 
volume da série Modapalavra; organizando e operacionalizando o 
projeto temático e sua compilação com os diferentes autores. O volume 
5 tratará sobre a moda em Santa Catarina em seus aspectos históricos, 
economicos, sociais, estruturais e de relação com o Mundo Globalizado 
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e Capitalista. 

Projeto Feira 
Intinerante de 
Cultura Arte e 
Artesanato - FICAA 

Projeto Centro de 
Artes 

Cleidi Marília 
Caivano de 
Albuquerque - 
Docente 

A Feira de Arte e Artesanato do CEART ocorrerá prioritariamente na 
Região da Grande Florianópolis e terá como objetivo oferecer à 
comunidade externa os produtos de arte e artesanato e eventos de 
teatro, dança e música elaborados por estudantes do CEART, ou 
promovidos em projetos de extensão pela comunidade externa ao 
CEART.  A comercialização dos produtos será revertida para os 
produtores e um percentual de 5% aos Diretório e Centros Acadêmicos 
e 5% de taxa de manutenção para a feira.  Transporte e infra-estrutura 
básica deverão ser efetuados pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina e o Centro de Artes, podendo ter parcerias com as prefeituras, 
fundações, associações de bairro e entidades da sociedade civil.  Tais 
eventos acontecerão quinzenalmente, preferencialmente em domingos 
e feriados. Tais feiras obedecerão a calendário próprio.  A instalação e 
projeto piloto ocorrerá no pátio interno do Centro de Artes durante o 
início do segundo semestre Será escolhida uma comissão de estudantes 
(um de cada curso), supervisionada por professores para efetuarem a 
seleção dos objetos e espetáculos propostos.  Esta feira também poderá 
servir como critério de avaliação em disciplinas correlatas dos cursos 
do CEART.   

PAE/CAE - 
Programa de Apoio 
ao Estudante/ 
Coordenação de 
Apoio ao Estudante 

Programa Centro de 
Artes 

Cleidi Marília 
Caivano de 
Albuquerque - 
Docente 

A COORDENADOR(A)ia de Apoio ao Estudante tem a finalidade de 
apoiar e estimular ações que atendam as demandas do corpo discente, 
agilizando seus projetos de integração acadêmica, garantindo dessa 
forma, junto com outros segmentos, uma participação efetiva na vida 
universitária.    São estas as seguintes ações que pretendemos implantar 
com a Coordenação de Apoio ao Estudante:  - Bolsas Institucionais 
(bolsa de apoio discente);  - Solace, orientação e encaminhamento;  - 
Convênios;  - Promoção de Eventos Ocasionais;   Projetos de Extensão:    
- Agora (implantação);  - Feira Itinerante (implantação em março de 
2006);  - Projeto - Cruzeiro do Sul: Maracatu e Ritmos Universais nas 
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Comunidades em Risco Social e/ou Cultural e Gerais da Grande 
Florianópolis (implantação em março de 2006.    Para que possamos 
contar com a eficaz colaboração dos discentes, é necessário que o 
apoiemos nas ações que enfatizem atividades elaboradas e 
desenvolvidas pelos próprios estudantes, tais como feiras de materiais 
usados, troca-trocas, brechós, cooperativa estudantil, eventos 
esportivos, diversos certames culturais, festas promocionais, entre 
outros.   

Ideário para livros Evento Centro de 
Artes 

Sandra Maria 
Correia Favero - 
Docente 

A exposição acontecerá como forma de levar a público os resultados dos 
trabalhos que serão desenvolvidos no transcorrer do ano de 2008. Será 
uma mostra de livros de artista e/ou livros objetos elaborados dentro 
de uma proposta que une ações a serem desenvolvidas dentro do curso 
de graduação em artes plásticas, bacharelado e licenciatura, 
específicamente dentro da Oficina Avançada de gravura e Sistemas 
Híbridos, o Projeto de Extensão Gravar Gravando Gravura e a Oficina de 
encadernação artesanal voltada ao Livro de Artista a ser ministrada 
pela  mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da 
UDESC. Linha de Pesquisa: Processos Artísticos Contemporâneos, 
Márcia Regina Pereira de Sousa, orientanda da Profa. Dra. Silvana 
Macêdo. 

Construção vocal de 
personagem a partir 
de texto 

Curso Centro de 
Artes 

Dalva Maria Alves 
Godoy - Docente 

Este curso busca desenvolver a construção vocal do personagem a 
partir do estudo das ações e características propostas pelo texto teatral. 
O curso será ministrado pela professora Ilka de Paula Dias que 
desenvolveu através de sua prática com escolas de teatro em Hamburgo 
um método de aprendizagem para a área da voz. Recentemente, a 
professora esteve no Festival de Teatro de Curitiba- 2007, ministrando 
oficina de voz para atores, com boa repercussão.   Nesta proposta de 
oficina o aluno será orientado a utilizar os recursos vocais próprios na 
pesquisa e composição das características vocais do personagem que 
foram evidenciadas a partir do estudo do texto dramático. Dessa forma 
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busca-se a integração entre voz e texto favorecendo a criação 
fundamentada na saúde vocal do ator.    

Programa Teciteca 
do CEART  

Programa Centro de 
Artes 

Sandra Regina Rech 
- Docente 

A Teciteca do Centro de Arte é um programa de extensão que tem como 
objetivo geral fornecer subsídios aos profissionais da área de moda e à 
comunidade em geral para atuar em processos da cadeia produtiva 
têxtil. Para divulgar as informações técnico/cientificas e atualizadas do 
substrato têxtil à comunidade empresarial, acadêmicos e profissionais 
de moda, a teciteca conta com dois projetos: “Novas tendênciasTêxteis, 
Manutenção e Atualização do Acervo da Teciteca” e “Teciteca Virtual” e 
um Curso/Evento de extensão. No primeiro projeto são desenvolvidas 
ações referentes à organização e atualização permanente do acervo, 
estudos técnicos e de tendência têxtil e assessoria permanente à 
clientela. No Projeto Teciteca Virtual as ações são desenvolvidas de 
modo a disseminar informações técnico/científicas e de tendência têxtil 
via on-line, por meio do site www.udesc.br/teciteca . Através da 
comunicação via Internet, a teciteca tem se correspondido com outras 
instituições e empresas de todo o território nacional bem como com 
centros de pesquisa de outros países. Além desses projetos, o programa 
conta também com ações eventuais que estão organizadas em forma de 
cursos e oficinas para a qualificação profissional . Seu acervo conta com 
aproximadamente 2000 bandeiras têxtis.  

PARCERIAS & 
ALIANÇAS 
EMPREENDEDORA
S PARA O CURSO DE 
MODA 

Projeto Centro de 
Artes 

Eliana Gonçalves - 
Docente 

Concretizar os projetos relacionados com ensino,pesquisa e extensão, 
difusão da produção cientifica e artística do departamento  são 
necessários recursos extra. Esse projeto tem como objetivo a 
formalização de parcerias e alianças empreendedoras  para que possam 
ser consolidados os interesses dos projeto do curso de MOda.  O projeto 
consta com parceiros fixos e com alguns especificos para determidados 
trabalhos. 

 Cursos de 
Interpretação 

Curso Centro de 
Artes 

Maurício Zamith 
Almeida - Docente 

Este projeto propõe a realização de dois cursos de interpretação 
pianística ministrados: um deles pelo professor e pianista Prof. Dr. 
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Pianística I e II Eduardo Monteiro (USP) e um segundo curso com pianista a contactar. 
Trata-se de um mini-cursos (6hs) em formato de master-class de piano, 
onde alunos e pianistas inscritos irão interpretar obras do repertório 
pianístico, que serão trabalhadas publicamente pelo professor. O 
Pianista Eduardo monteiro é Doutor em Musicologia pela Universidade 
de Paris – Sorbone (2000) e detentor do Artist Diploma pelo New 
England Conservatory of Music, em Boston, Eduardo Monteiro foi 
premiado em diversos concursos internacionais de piano e possui uma 
sólida carreira internacional de concertista. Foi agraciado em 2004 e 
2005 com o “Prêmio Carlos Gomes” de Música. A formação de um 
profissional da área de piano requer o contato com diversas visões a 
respeito de interpretação musical, e é fundamental que um Curso de 
Bacharelado em Música ofereça a seus alunos – e à comunidade em 
geral – a oportunidade de participar de cursos e mastar-classes com 
importantes pianistas e professores. 

Ciclo Intercâmbio 
Músico-
Instrumental 

Projeto Centro de 
Artes 

Maria Bernardete 
Castelan Póvoas - 
Docente 

O CICLO INTERCÂMBIO MÚSICO-INSTRUMENTAL CEART - UDESC 
prevê a organização de Cursos, palestras e recitais com professores de 
piano de renome nacional e internacional. Os professores convidados, 
além de ministrarem aulas públicas de instrumento deverão apresentar 
pesquisas e realizar recitais abertos para a comunidade acadêmica e 
externa. Tanto as aulas públicas quanto os concertos e recitais deverão 
ser registrados em vídeo que posteriormente farão parte do acervo do 
CEART, servindo de material para a análise de diferentes aspectos da 
ação instrumental.  As atividades do Ciclo serão realizadas no Auditório 
do Departamento de Música do CEART, em salas de aula e em outros 
espaços, quando necessário.    A realização deste projeto mantém mais 
um espaço para a discussão de aspectos relacionados à ação músico-
instrumental onde a comunidade terá oportunidade de assistir eventos 
didático-musicais, discutir e apresentar repertório, tocando durante os 
cursos. Os inscritos nas oficinas poderão participar como ouvintes e 
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como executantes, sendo esta uma das formas para a prática 
instrumental. A troca de experiências entre alunos, professores e 
convidados estimula o desenvolvimento do espírito crítico-analítico. 
Realizações anteriores contaram com a participação de um grande 
número de alunos e professores do Departamento de Música do CEART 
e de convidados da comunidade.    

Núcleo de Moda, 
Mídia e Arte 

Programa Centro de 
Artes 

Maria Isabel 
Rodrigues Orofino - 
Docente 

O Núcleo de Moda, Mídia e Arte é um programa de extensão vinculado 
ao Departamento de Moda da UDESC destinado à promoção de ações na 
interface comunicação, arte e moda, integrando as áreas do ensino, da 
pesquisa e da extensão. Visa a abordagem das produções simbólicas 
como fato cultural, acolhendo ações na forma de atividades continuadas 
e projetos eventuais envolvendo a comunidade universitária e 
destinados ao público externo.    

Projeto Tubo de 
Ensaio - Corpo: cena 
e debate 

Projeto Centro de 
Artes 

Sandra Meyer Nunes 
- Docente 

Dar continuidade e ampliar as ações do Tubo de Ensaio – Corpo: Cena e 
Debate, projeto que consiste em apresentações periódicas de dança 
contemporânea e suas interfaces com o teatro, as artes visuais, a música 
e demais expressões artísticas, seguidas de entrevista e/ou debate 
conduzido por um profissional da área. Oficinas ministradas pelos 
artistas também são oferecidas, reforçando o caráter formativo da 
iniciativa. O projeto consiste na realização de 2 oficinas de capacitação 
na área de dança e 1 apresentação artística durante o transcorrer do 
ano de 2008 de trabalhos com interfaces entre a dança, o teatro, as 
artes plásticas, as novas tecnologias e demais artes do corpo na Sala 
Espaço 1 do Centro de Artes da UDESC, em Florianópolis. Estas 
apresentações são seguidas de entrevista, análise crítica e/ou debate 
conduzido por um profissional da área. O Projeto prevê ainda a 
organização e catalogação do acervo do Projeto, constituido de imagens 
(fotográficas e fílmicas) e documentos impressos relativos a história 
mais recente da dança em Florianópolis.   

Encontro de Moda Evento Centro de Maria Isabel O Encontro de Moda é um projeto que pretende consolidar espaços para 
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Artes Rodrigues Orofino - 
Docente 

a troca de experiências entre Universidade e Mercado na área de Moda, 
através de um encontro para reflexões, troca de experiências e 
construção de conhecimento. 

Projeto EcoModa na 
comunidade: ações 
sociais e ambientais 

Projeto Centro de 
Artes 

Neide Köhler 
Schulte - Docente 

Se pretende desenvolver atividades que ofereçam para a comunidade 
cursos de capacitação, oficinas e palestras com foco no 
desenvolvimento sustentável, promovendo a inclusão social e a 
preservação do meio ambiente. No projeto se pretende desenvolver 
produtos como: brinquedos, peças de vestuário e objetos de decoração, 
a partir de resíduos domésticos e de resíduos de empresas de confecção 
do vestuário. Estes produtos serão desenvolvidos pelos participantes 
dos cursos e oficinas que serão oferecidas durante pelo o projeto. 
Durante as atividades com a comunidade, serão trabalhados conceitos 
como: desenvolvimento sustentável, sistema da moda e consumo 
consciente 

Programa EcoModa Programa Centro de 
Artes 

Neide Köhler 
Schulte - Docente 

O Programa EcoModa tem como principal objetivo a consolidação de 
uma tendência ecológica e social na moda. O programa de extensão, por 
sua vez, se propôs a identificar as condições necessárias para que o 
novo paradigma, baseado numa tendência ecologicamente correta e 
socialmente justa, pudesse ser adotado pelo sistema da moda.  A partir 
da pesquisa Eco Fashion se pretende desenvolver atividades de 
extensão, que ofereçam para a comunidade cursos de capacitação, 
oficinas e palestras com foco no desenvolvimento sustentável, 
promovendo a inclusão social e a preservação do meio ambiente. No 
trabalho de extensão, se pretende desenvolvidos produtos como: 
brinquedos, peças de vestuário e objetos de decoração, a partir de 
resíduos domésticos e de resíduos de empresas de confecção do 
vestuário. Estes produtos serão desenvolvidos pelos participantes dos 
cursos e oficinas que serão oferecidas durante pelo programa EcoModa. 
Durante as atividades de extensão com a comunidade, serão 
trabalhados conceitos como: desenvolvimento sustentável, sistema da 
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moda e consumo consciente.   

LUZ - Laboratório 
de Suporte Cênico 

Projeto Centro de 
Artes 

Maria Brigida de 
Miranda - Docente 

Manter um espaço de referência no apoio as atividades voltadas à 
pesquisa acadêmica e atividade prática em Iluminação, Cenografia, 
Sonoplastia, Figurino e Multimidia na área cênica. Fomentar e 
promover atividades que auxiliem informação técnicas e teóricas sobre 
a utilização da luz, cenário, sons e efeitos nosoros, indumentária e 
figurinos cênicos, e manuseio de equipamentos de multimidia para 
registros artísticos, também dados e objetos disponíveis para 
consultoria teórica e técnica nas práticas acadêmicas do Curso de Artes 
Cênicas e demais cursos. Esta prática se estende ao ator e sua interação 
em cena, ou ao arte-educador que busca elementos pedagógicos; e, 
também, a grupos teatrais de dança, música e escolas públicas de 
Florianópolis e do Estado catarinense, que desenvolvem atividades 
artísticas e necessitam de orientações e consultorias sobre o elemento 
de suporte cênico. Visando a estar atualizado com novos produtos ou 
técnicas que auxiliem os objetivos do projeto, este pretende estabelecer 
intercâmbios e parcerias com fábricas, órgãos governamentais e 
particulares mantenedores de informações sobre estes elemntos 
cênicos. Os propósitos do Laboratório de Suporte em Atividade Cênica 
voltam-se ao complemento pedagógico dos cursos do CEART e de 
escolas catarinenses.  Buscam enaltecer a importância da Extensão 
Universitária junto aos acadêmicos e comunidade em geral.    

Rouparia das Artes 
Cênicas 

Projeto Centro de 
Artes 

Maria Brigida de 
Miranda - Docente 

- Espaço de manutenção para FIGURINOS e objetos teatrais, no CEART, 
que possam ser utilizados por ATRIZES / ATORES e pelas produções 
internas do Centro, bem como por grupos teatrais e escolas públicas da 
cidade que desenvolvem atividades artísticas que ne 

 Formação 
Complementar e 
Instrumental do 
Ator e do Arte-

Programa Centro de 
Artes 

José Ronaldo Faleiro 
- Docente 

- O  presente Programa de extensão é constituído por três projetos, 
baseados na necessidade cada vez maior de complementar a formação 
do discente do CEART. O Departamento de Artes Cênicas implantou a 
sua Rouparia e  propõe um laboratório em atividades de  
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educador 

Introdução as 
Práticas Cênicas 

Projeto Centro de 
Artes 

Maria Brigida de 
Miranda - Docente 

- O projeto visa ações de palestra, demonstrações práticas, exibição de 
videos, e outros meios que possibilitem aos acadêmicos do Centro de 
Artes e a comunidade catarinense presenciar ou discutir a prática 
teatral em aspectos específicos: cenografia, figu 

Núcleo de Estudos e 
Ações da Cultura 
Afro-brasileira 

Projeto Centro de 
Artes 

Toni Edson Costa 
Santos - Docente 

O objetivo principal da implantação do Núcleo de Estudos de Ações de 
Cultura Afro-brasileira é desenvolver uma ação permanente de 
pesquisa e extensão, privilegiando as de caráter participante, a 
divulgação dos elementos da cultura afro e, principalmente, a 
minimização dos problemas sócio-culturais que afetam nossa gente.  
Para tanto implantaremos uma ação permanente de discussão da lei 
10.139/2003, além de aspectos provenientes da oralidade e da 
performatização de histórias e o estudo de técnicas e jogos teatrais 
inspirados no candomblé.  A característica essencial da extensão 
universitária é oferecer meios para um pleno crescimento intelectual da 
população acadêmica, oferecendo-lhe oportunidades reais de ensaio e 
soluções de problemas, como também devolver as comunidades 
emergentes uma parcela significativa de seus esforços como 
contribuintes.    

Clube de Teatro 
Ponta do Leal 

Projeto Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - Docente 

Esse clube de teatro está nascendo a partir de contato com a 
comunidade da Ponta do Leal, para depois envolver a escola.   Trata-se 
de um projeto de extensão que tem como foco a elaboração de um boi 
de mamão com características específicas da comunidade da Ponta do 
Leal. O processo será baseado em dois pilares: danças populares e na 
confecção dos bichos. A confecção dos bichos vinculará um 
conhecimento acumulado do grupo Arreda Boi da Barra da Lagoa, que 
está envolvido no processo, nas estruturas de bambu, na confecção das 
máscaras, na papietagem e outras atividades características dessa 
atividade; ao conhecimento da própria comunidade que poderá dar 
forma ao boi de mamão através de elementos de sua realidade, a serem 
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inseridos nessa manifestação cultural. As danças populares buscam 
trazer o grupo, desde o início do processo, para a prática do canto, do 
ritmo e do jogo corporal característico das danças populares.  Numa 
outra fase o trabalho desenvolverá aspectos teatrais mais específicos, 
na improvisação de cenas típicas dessa manifestação cultural e 
finalmente a proposta incluirá apresentações do boi de mamão na 
Ponta do Leal e em outras comunidades.   

Clubes de Teatro Programa Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - Docente 

Os Clubes de Teatro representam um conjunto  de ações integradas que 
visam ao aprofundamento do significado do teatro para os integrantes 
dos clubes, para os alunos das escolas públicas que abrigam o projeto e 
também para as comunidades do entorno dessas escolas.  As Oficinas 
Regulares de teatro estão na base do projeto. Elas acontecem 
semanalmente ao longo do ano letivo Integram o presente programa 
duas Oficinas Regulares, uma na E.B.E. Leonor de Barros, vinculada à 
comunidade do Morro do Quilombo e outra da comunidade Ponta do 
Leal. Outros Clubes de Teatro podem ser formados e integrados ao 
programa a partir de iniciativa de estagiários do curso de Artes Cênicas 
e de professores de teatro das escolas conveniadas.  As Oficinas 
Intensivas são outro pilar do projeto. Num final de semana, das 9 às 18 
horas, vários clubes se integram na realização de oficinas relativas a 
diversos aspectos da linguagem teatral. A escolha dos conteúdos de 
cada Oficina Intensiva depende das necessidades dos clubes em função 
da fase do trabalho e das montagens em andamento.  As Mostras de 
Teatro representam um espaço para a apresentação dos resultados dos 
trabalhos dos diferentes Clubes de Teatro. Acontece no final do ano.    

Oficinas Intensivas 
de Teatro 

Evento Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - Docente 

As Oficinas Intensivas acontecem durante um final de semana, nas 
dependências do CEART, período em que um grupo de, em média, 60 
participantes, dos Clubes de Teatro, participa de oficinas teatrais 
diversas, ministradas por alunos estagiários do Curso de Artes Cênicas.  
Outro pilar do projeto são as Oficinas Intensivas. Num final de semana, 
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das 9 às 18 horas, vários clubes se integram na realização de oficinas 
relativas a diversos aspectos da linguagem teatral, entre eles: expressão 
corporal, danças populares, sonoplastia, perna de pau, construção de 
personagem, teatro de bonecos, teatro de sombras, máscara. A escolha 
dos conteúdos de cada Oficina Intensiva depende das necessidades dos 
clubes em função das montagens em andamento. 

Clube de Teatro 
Morro do Quilombo 

Projeto Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - Docente 

O Clube de Teatro Morro do Quilombo é um núcleo teatral com sede na 
EBE Leonor de Barros. Os trabalhos nesse clube já existem há 02 anos. 
No processo já realizamos entrevistas com pessoas escolhidas da 
comunidade em função do tempo que mora na localidade e do papel 
articulador que assume. Os dados colhidos nas entrevistas se somam 
aos dados colhidos nas atividades teatrais com as crianças e jovens 
desse núcleo teatral, também moradores dessa comunidade.  O 
processo prevê a criação de uma encenação significativa para o grupo e 
com tema relacionado às questões marcantes da comunidade.  O grupo 
participa também de outros projetos do programa: as Oficinas 
Intensivas, que funcionam como uma injeçao estética para os 
participantes em função do contato com diferentes aspectos da 
liguagem teatral; e da Mostra de Teatro, espaço destinado à 
apresentação dos resultados do trabalho. 

Mostar de Teatro Evento Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - Docente 

A Mostra de Teatro envolve dois tipos de evento, um, que acontece nas 
escolas, consiste apresentações teatrais nas escolas; outro, que 
acontecerá no CEART, consiste em apresentações dos resultados do 
trabalho anual dos Clubes de Teatro.     

PROJETO 
INTEGRADO EM 
ARTES VISUAIS 

Projeto Centro de 
Artes 

Jociele Lampert de 
Oliveira - Docente 

O PROJETO INTEGRADO EM ARTES VISUAIS é um projeto de extensão 
vinculado ao Programa de Extensão Nupeart Pro...Move. Propõe 
desenvolver ações de extensão vinculadas às Artes Visuais integrando 
os professores universitários, acadêmicos dos cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Artes Visuais, bem como, escolas e professores da rede 
pública de ensino em Florianópolis. O projeto objetiva verticalizar as  
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relações/integração entre os estudantes de Artes Visuais 
(especificamente os estudantes da 1ª e 2ª fase do currículo novo em 
2008) e a comunidade onde a Universidade está inserida, dispondo-se 
assim, a oportunizar vivências em ateliês, discussões sobre a formação 
docente em Artes Visuais aproximando Escola/Universidade. A 
problemática do projeto integrado em Artes Visuais será abordada em 
torno da formação do Artista e do Professor de Artes Visuais. 
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Revista 
Modapalavra E-
periódico 

Projeto Centro de 
Artes 

Mara Rubia Sant 
Anna - Docente 

Organização e difusão da revista eletrônica 'Modapalavra e-periódicos', cujo tema 
central é a moda. Sitiada num site, além dos artigos, propõe aos leitores resenhas, 
entrevistas, ensaios e informações diversas, aprimorando a produção e difusão do 
conhecimento relativo à Moda e ao Design. A revista conta com ISSN e conselho 
editorial renomado, tendo todas as condições para ser, brevemente, laudeada com 
uma certificação Qualis. 

III Seminário de 
Pesquisa do 
Dmod 

Evento Centro de 
Artes 

Lucas da Rosa - 
Docente 

Através de mesas redondas diárias os professores do departamento de moda, inscritos 
para o evento, apresentaram um texto de sua autoria, resultante de suas pesquisas 
acadêmicas e que está sendo proposto para publicação em algum periódico, nacional 
ou internacional. As apresentações ocorrem em torno de 15 minutos, os quais serão, 
em seguida, debatidos pelos demais membros da mesa, pesquisadores com temas 
afins. 

Desfile de 
Formandos 

Projeto Centro de 
Artes 

Balbinette Silveira - 
Docente 

Projeto de extensão que apresenta o trabalho interdisciplinar dos formandos do 
Departamento de Moda em forma de um desfile, com uma coleção do vestuário criada 
e confeccionada pelos próprios alunos. A produção do evento também é realizada 
pelos alunos. A avaliação do trabalho dos alunos  é realizada na apresentação do 
desfile e engloba o processo de criação, produção e organização.  
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REMINISCÊNCIAS 
DE MODA: Olga 
Mafra- referência 
de elegância nos 
anos de 1950  

Evento Centro de 
Artes 

José Alfredo Beirão 
Filho - Docente 

Reminiscências de Moda,  evento vinculado ao Programa de Extensão Modateca,  
pretende  disponibilizar,  à comunidade interna e externa do Centro de Artes, através 
de  desfile, exposição ou mostra o acervo de estilistas, modistas ou costureiras após  
tratado e  documentado. 
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Projeto de Eventos Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Mário César Barreto 
Moraes - Docente 

Com a renovação e a progressão tecnológica cada vez mais evidente e a 
automação tendo destaque em grande parte das organizações, a procura 
pelo conhecimento se torna cada vez mais forte e indispensável. Deste 
modo, torna-se impossível ficar estagnado frente à inconstância do 
mercado. Foi analisando as transformações decorrentes na sociedade 
atual que a ESAG Sênior desenvolveu o Projeto de Eventos, com o intuito 
de promover a interação e a troca de informações entre as pessoas, 
valorizando as experiências vividas por elas. Pensando em consolidar este 
intercâmbio de informações, a ESAG Sênior realizará periódicos eventos 
como Palestras, Seminários, Encontros com grupos que possuam objetivos 
afins, Mini-cursos e Festas de Integração. Tais eventos têm como principal 
objetivo à integração entre os alunos, ex-alunos e a comunidade da UDESC 
em geral, visando ampliar e agregar a todos os atingidos, conhecimento, 
qualidade de vida e lazer.    

Sistema de 
acompanhamento do 
Corpo Discente da 
ESAG/UDESC 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Julio da Silva Dias - 
Docente 

Constituir uma base ainda mais sólida na área de Gestão informacional da 
ESAG/UDESC. Base essa que contemple o acompanhamento para os 
departamentos do centro, permitindo saber onde o Corpo Discente está 
atuando no mercado de trabalho(como faz, onde faz, em qual período, 
durante quanto tempo e principalmente, por quê faz) sustentanto a gestão 
e o desenvolvimento profissional e pessoal articulado pelo ensino, através 
da pesquisa e das ações de extensão. 

Projeto de 
Consolidação 
Acadêmica 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 

Mário César Barreto 
Moraes - Docente 

A ESAG Sênior foi a alternativa encontrada pela ESAG para reverter um 
caso bastante observado atualmente entre as pessoas acima de 45 anos, 
que se encontram em uma situação de pouco aproveitamento no mercado 
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e Econômicas de trabalho e até mesmo em suas comunidades, além das pessoas que 
buscam se reintegrar à academia. Estas mesmas pessoas entretanto, 
demonstram interesse e disponibilidade quanto ao aprendizado, pois 
almejam tornar-se aptas a contribuir com o desenvolvimento econômico e 
social da região.  As primeiras sementes do Projeto datam de 2003, nesta 
ocasião foi estruturado – tendo como base uma pesquisa em um amplo 
número de universidades do País.   Na ocasião, decidiu-se o público-alvo e 
o planejamento e posicionamento estratégico. Este estudo também 
resultou na grade curricular adotada, que tem como objetivo o melhor 
aproveitamento das experiências de vida deste público aliado também ao 
aprimoramento do Projeto, além de artigo publicado em periódico 
científico nacional de ensino de Administração.  Outro benefício do 
Programa ESAG Sênior é a oportunidade que ele gera aos alunos da 
graduação, que assumem junto aos professores orientadores do programa 
o papel de COORDENADOR(A)es, vivenciando na prática o que significa 
administrar e gerenciar.   

Projeto de Parcerias Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Mário César Barreto 
Moraes - Docente 

Este projeto integra o Programa ESAG Sr. à medida em que permite,   O 
projeto de parcerias busca entidades socialmente responsáveis e pré-
dispostas a disseminar seu aprendizado por meio de palestras, mini-
cursos e/ou estágios, que colaborem com a formação acadêmica e social 
dos alunos do curso extensão de formação em Administração ESAG Sênior, 
fomentando os conhecimentos adquiridos em sala, especialmente no que 
se refere ao 3º setor.   Assim, o objetivo principal do projeto consiste em 
evidenciar-se como agente facilitador na profissionalização, atualização e 
reingresso ao mercado de trabalho, além da clara forma de 
conscientização sobre demandas mundiais de atuação no terceiro setor e 
a necessidade de desenvolver o embrião do protagonismo social na 
realidade catarinense e brasileira – concretizando os objetivos do 
programa de extensão universitária propostos pelo Programa ESAG 
Sênior, do qual este projeto Parcerias faz parte.  Embora esteja sempre 
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atrás de novos parceiros a fim de ampliar os horizontes do Programa e 
garantir os interesses dos alunos, o projeto busca corroborar e 
aperfeiçoar as parcerias antigas e já existentes, estabilizando as 
oportunidades alcançadas e criando novas, solidificando ainda mais os 
laços entre estas entidades e a ESAG Sênior.   

ESAG Sênior Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Mário César Barreto 
Moraes - Docente 

A busca por metodologias e formas de gestão capazes de garantir o 
melhor resultado do processo de ensino e aprendizagem na meia idade 
exigem que as instituições de ensino criem e implementem alternativas 
cada vez mais inovadoras. O presente programa tem como objetivo 
construir e consolidar uma ação de ensino voltada para a meia idade, que 
se diferencia dos modelos praticados pelas instituições de educação 
superior. O programa é desenvolvido em uma instituição de ensino 
superior, que implementa um modelo de programa de ensino para a meia 
idade cujas gestões acadêmica, administrativa e financeira são totalmente 
conduzidas por alunos do curso de graduação em Administração de 
Empresas e de Serviços Públicos e os professores pertencem ao quadro de 
graduação e de pós-graduação da própria instituição.  

Formação de 
Parcerias 
Interinstitucionais  
com Organizações 
Públicas e Privadas 
voltadas ao Fomento 
aos Projetos de 
Extensão da UDESC  

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Rodrigo Bousfield - 
Docente 

A FORMAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS NA FORMAÇÃO DE 
EMPREEENDEDORIAMO SOCIAL atua no sentido de promover articulação 
da Universidade, empresas e governos para a produção de ações e 
serviços inovadores em termos de constituição de novos elos sociais 
voltados a requalificação e disseminação de agentes de informação 
multiplicadores, no contexto das ações extensionistas da UDESC.   

Divulgação 
Interinstitucional dos 
Projetos de Extensão 
da UDESC por meio de 
Parceria com a REDE 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Rodrigo Bousfield - 
Docente 

O projeto tem como objetivo a cooperação técnico-cinetífica entre a 
UDESC e a REDE SC/SBT nas áreas de atuação e interesses comuns, de 
modo a desenvolver parcerias entre os proponentes que envolvam troca 
de seus serviços, sem contraprestações financeiras, pertinentes a suas 
atividades fins, especificamente a veiculação pelos instrumentos de mídia 
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SC/SBT da REDE SBT/TV, dos programas de extensão da UDESC, no âmbito do 
Estado de Santa Catarina, de forma que os mesmos possam ter suas 
atividades otimizadas pelos benefícios da divulgação de massa.  

Captação de recursos 
financeiros em 
organizações Públicas 
e Privadas direcionada 
a sustentabilidade dos 
Programas e Projetos 
de Extensão e 
Pesquisa da 
ESAG/UDESC 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Rodrigo Bousfield - 
Docente 

O objetivo precípuo deste projeto é correlacionar no âmbito prático o que 
já vem sendo desenvolvido no projeto de pesquisa. Estruturação de plano 
estratégico para captação de recursos para organizações do Terceiro 
Setor, de modo a efetivar o aprimoramento técnico dos alunos por meio 
da articulação sinérgica entre ensino, pesquisa e extensão.  A relevância 
social do projeto remete-se a sustentabilidade dos programas e projetos 
de pesquisa e extensão do Centro de Ciências da Administração, além de 
gerar a possibilidade de investimentos em outras iniciativas sociais 
externas que atendam aos requisitos essenciais em termos de 
desenvolvimento sustentável.  Os impactos das ações do projeto 
manifestar-se-ão direta e indiretamente tanto a viabilidade financeira por 
meio das ações mantenedoras dos projetos deste centro, bem como na 
profissionalização dos alunos pela abordagem efetiva na captação de 
recursos, tanto em organizações públicas como privadas. Além disto se 
vislumbra a divulgação da UDESC enquanto instituição comprometida 
com ações sociais promovedoras da qualidade de vida e atuação 
inovadora em sua função precípua de ensino, promovendo abordagens 
interligadas entre ensino e prática por seus alunos.  A interação concreta 
com a comunidade acontece com a apresentação do corpo discente nas 
instituições públicas e privadas. 

Parceria 
interinstitucional 
entre Banco do Brasil 
e UDESC 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Rodrigo Bousfield - 
Docente 

O Projeto constitui-se na parceria entre o Banco do Brasil, enquanto 
entidade promovedora de responsabilidade social, especificamente em 
sua estratégia DRS – Desenvolvimento regional Sustentável, com a 
iniciativas de extensão da UDESC, procurando gerar um processo 
sinérgico e de aprendizado recíproco entre estas ações. 

Evento no Mercado 
Público: espaço cedido 

Projeto Centro de 
Ciências da 

Rodrigo Bousfield - 
Docente 

O Evento no Mercado Público é um espaço cedido por via da parceria com 
o REDE SC/SBT, no qual ocorrerão apresentação dos projetos de extensão 
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por via da parceria 
com o REDE SC/SBT, 

Administração 
e Econômicas 

da UDESC, como por exemplo: Projeto Ritmo e Movimento – Profa. 
Adriana Guimarães e Josiane Silva – CEART; Programa Cultura no Parque 
Histórias Contos e Fantasias – Profa. Lani – CCE/FAED; Projeto 
Bioquímica Preventiva, Prevenção de Diabetes e Problemas 
Cardiovasculares Profa Munique – CEFID; Projeto Esag Sêniro; Prof. Mario 
Barreto Moraes; Projeto Cachola no Caixote, Prof. Toni Edson Costa Santos 
– CEART; Projeto Casa Segura: prevenção de traumas domésticos, Prof. 
Monique Gevard – CCE/FAED e outros que venham a ser agregados. E que 
possam aproximar a comunidade catarinense da cultura, do lazer e do 
entretenimento. Ocupando um espaço de grande importancia na cidade. O 
Obejetivo geral desta ação é transformar o espaço do Mercado Público em 
um ambiente de divulgação cultural, da cultura ilhéu bem como as 
inivações desesnvolvidas na universidade, procurando gerar interação 
entre elas.   

Projeto 'UDESC e a 
Segurança Pública' 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Fabio Pugliesi - 
Docente 

A necessidade de promover a inclusão social nas áreas carentes em que 
atua o tráfico de drogas, desafia a sociedade brasileira e, 
conseqüentemente, organizações como a Universidade, a Polícia e as 
entidades da sociedade civil a desenvolver ações conjuntas. Esta ação de 
extensão destina apoiar e consolidar a experiência que tem sido levada a 
efeito pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a Polícia Militar e a 
Escola de Samba “Embaixada Copa Lord” na formação da bateria mirim 
desta “Embaixada Copa Lord” no Monte Serrat, área carente do Município 
de Florianópolis, bem como divulgá-la e ampliar a experiência na Grande 
Florianópolis. 

Projeto ESAGUIANOS - 
Associação de Ex-
alunos da ESAG 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Jovane Medina 
Azevedo - Docente 

O projeto visa promover o nome da ESAG/UDESC no meio empresarial 
catarinense, a partir do fomento à Associação de Ex-Alunos da 
ESAG/UDESC (ESAGUIANOS). Essa Associação permitiria a o 
estabelecimento e manutenção de um canal de comunicação com os 
egressos da instituição. Por isso, intenta-se desenvolver estratégias 
administrativas e organizacionais para a Associação de Ex-Alunos da 



 

75 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

ESAG/UDESC, por meio da qual pode se facilitado o acompanhamento do 
desempenho dos egressos dessa Instituição no mercado, bem como 
possibilitada a troca de conhecimento e experiências entre estes. Essas 
ações podem  gerar benefícios como a maximização de oportunidades de 
trabalho e aprendizado, através de um relacionamento mais próximo 
entre todos envolvidos com a instituição: acadêmicos, professores e os 
próprios ex-alunos. Através desse projeto,  as atividades de ensino e de 
pesquisa da ESAG/UDESC podem assumir uma integração com as 
demandas da sociedade, caracterizando-se, assim como extensão 
universitária. 

Instalação de 
Laboratórios de 
Formação do 
Trabalhador com 
Deficiência - LabFor - 
PCD 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

José Luiz Fonseca da 
Silva Filho - Docente 

A ação principal deste projeto será no sentido de desenvolver um 
Laboratório capacitado a promover a formação das pessoas com 
deficiência, possível de ser instalado em todas as Universidades do Estado 
de Santa Catarina. O publico que será beneficiado com esta ação serão as 
pessoas com deficiência que residem nas áreas de influência das 
Universidades do Estado de Santa Catarina.  Estes laboratórios deverão 
funcionar como um elemento de oferta de cursos para as PCD assim como 
instituições que promoverão, também,  a pesquisa para a busca de 
melhores propostas de formação.  

Programa TIC nas 
Comunidades 

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

José Francisco Salm 
Junior - Docente 

Projeto Portal de Informação de Serviços Públicos &#61664;Iniciado em 
Agosto de 2006 com o objetivo de promover um espaço interdisciplinar 
de divulgação, avaliação e orientação sobre os serviços públicos por meio 
da rede mundial de computadores, sob o enfoque do “Novo Serviço 
Público”, que enfatiza a própria participação do cidadão, proporcionando 
um espaço de reflexão e ação, sendo que o cidadão, ele mesmo, faça um 
acompanhamento da prestação do serviço público.      O Projeto 
Capacitação em Informática Básica &#61664; Iniciado em agosto de 2005, 
destaca-se pelos resultados obtidos, sobretudo por configurar uma ligação 
entre a UDESC/ESAG de Balneário Camboriú e a comunidade do entorno, 
principalmente com a Prefeitura Municipal da cidade e com a UNIBAC – 
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União das associações comunitárias de Balneário Camboriú. Pretende-se 
capacitar os servidores municipais em informática básica, melhorar o 
desempenho destes, conseqüentemente dos serviços prestados à 
população em geral,      O Projeto IDA: Inclusão Digital dos Aposentados 
&#61664; Este novo projeto pretende promover a inclusão digital dos 
aposentados, dando-lhes oportunidade de aprendizado,  inserindo-os no 
processo de globalização da internet, fomentando a vontade de adquirir 
novos conhecimentos e desafiando-os a ultrapassar barreiras.   

INCUBADORA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

Para criar um espaço de transformação do conhecimento em idéias, 
experiências, projetos e serviços, na área de serviços públicos, e contribuir 
para formular uma política de extensão que articule ensino e pesquisa, 
propõe-se a criação da Incubadora de Administração de Serviços Públicos. 
Trata-se de um mecanismos para a promoção do empreendedorismo,que 
possibilita a formação de profissionais capazes de atuar em equipe de 
prestação de serviços públicos direcionados ao cidadão.  

Programa de 
Complementaridade 
no Ensino da ESAG 

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Eduardo Trauer - 
Docente 

O Programa de Complementaridade no Ensino do Centro ESAG, é um 
projeto inovativo e único no Centro ESAG, através de diversas atividades 
vinculadas ao Ensino em Administração. 

CONSULTORIA EM 
FINANÇAS PÚBLICAS 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

O presente projeto será parte integrante da Integrante de Administração 
de Serviços Públicos de Balneário Camboriú, que propiciará aos 
acadêmicos interessados em Finanças Públicas exercerem seu 
conhecimento teórico em conjunto com a prática através do 
desenvolvimento de uma equipe de excelência que tem como intuito 
principal atender as necessidades dos municípios de pequeno porte no 
que tange o presente o tema principal, ou seja, as Finanças Públicas, 
visando trabalhar sobre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento 
de PPA – Plano Plurianual, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA – Lei 
Orçamentária Anual, abrangendo mais afundo a área orçamentária e 
contábil dos municípios. Para melhor desenvolver o presente projeto, foi 
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delimitado trabalhar inicialmente com os municípios de pequeno porte 
que fazem parte da AMFRI – Associação da Foz do Rio Itajaí que possuam 
até no máximo 25.000 habitantes. Além desta delimitação, após o 
levantamento das necessidades mais freqüentes e até mesmo mais graves, 
será escolhido um desses municípios para ser desenvolvido um projeto 
piloto em finanças públicas que terá como intuito alcançar a excelência e o 
exemplo para trabalhar futuramente os demais municípios até mesmo em 
âmbito nacional. 

Projeto Socialização 
do Conhecimento 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Eduardo Trauer - 
Docente 

É de fundamental importância que os alunos do Curso de Administração 
estejam sempre em contato com as pequenas, médias e grandes empresas 
para poderem observar a ciência da administração na prática. Tem caráter 
inovador o projeto de extensão universitária “Socialização do 
Conhecimento” e está em sintonia com a filosofia e os pressupostos 
teóricos e metodológicos constantes no Projeto Pedagógico do Curso de 
Administração. O Projeto Socialização do Conhecimento contribue para: a) 
fortalecer as relações dos acadêmicos do curso com as empresas, 
objetivando o incremento do network; b) favorecer a formação de uma 
formação completa de acadêmicos criativos, críticos e reflexivos 
consagrados na missão da ESAG; c) confrontar a teoria com a prática 
empresarial e social; d) incentivar o espírito empreendedor, a iniciativa, o 
espírito do trabalho em equipe e a gestão por resultados. Através deste 
programa cada turma do curso de Administração terá a possibilidade de 
visitar uma empresa de referência para os alunos adquirem informações e 
conhecimentos acerca do que é praticado pelas empresas em relação aos 
conteúdos estratégicos da Administração que vem sendo ensinado em sala 
de aula.  

Projeto Semana 
Esaguiana 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Eduardo Trauer - 
Docente 

O projeto visa promover a interação, troca de conhecimento e 
experiências entre acadêmicos, professores e empresários, conferindo aos 
alunos maiores competências e habilidades, através da oportunidade 
desta atividade de  extensão universitária. Esta iniciativa está de acordo 
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com as características e preceitos da ESAG de buscar constantemente 
adequação, reestruturação e modernização de suas atividades em relação 
ao mercado de trabalho, fortalecendo o sentimento e a imagem de 
excelência da Escola junto ao meio, quer no âmbito do ensino, da pesquisa 
e da extensão.   

Profissionalização da 
Gestão Pública 
UDESC/ESAG - 
Unidade de Balneário 
Camboriú 

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Patricia Vendramini 
- Docente 

O Programa Profissionalização da Gestão Pública é uma estratégia de 
fortalecimento da formação acadêmica crítica e criativa, do futuro 
profissional que necessita de alicerces fortes para lidar com a  
complexidade da realidade atual.    O programa é composto por três 
projetos, que reunidos proporcionam maior visibilidade para a insituição 
na comunidade local, com repercussões na esfera estadual.    O primeiro 
projeto, denominado Colóquios, tem como propósito manter o diálogo 
com diferentes profissionais que atuam na promoção dos serviços 
públicos, assim como promover a capacitação de  agentes da comunidade 
que lideram organizações do terceiro setor.    O segundo projeto, 
entitulado Semana de Administração Pública, oferece oficinas, mini-cursos 
e palestras aos acadêmicos da instituição com o objetivo de promover a 
troca de experiências voltadas ao  gerenciamento de políticas públicas e 
ao desenvolvimento sustentável das localidades.    O terceiro e último 
projeto é denominado Consultoria, que se propõe a desenvolver uma 
metodologia de prestação de serviços de consultoria a organizações 
públicas, do terceiro setor e privadas, que desenvolvem projetos sociais.     
Todas essas ações têm o envolvimento ativo dos acadêmicos, como forma 
de estimular o aprendizado das práticas administrativas aos convidá-los a 
gerenciar e executar atividades realizadas no Programa. 

Consultoria em 
Administração de 
Serviços Públicos 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Patricia Vendramini 
- Docente 

O presente projeto se propõe a desenvolver uma metodologia de 
consultoria de Administração de Serviços Públicos, integrando os 
acadêmicos ao ambiente profissional por meio de atividades de análise, 
acompanhamento, avaliação, planejamento, organização e controle de 
atividades administrativas voltadas às organizações públicas, privadas e 
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às do Terceiro Setor, desenvolvendo ou consolidando os conhecimentos 
teóricos por meio de experiências práticas e inserção na realidade dessas 
organizações.  Assim, o Projeto Consultoria em Administração de Serviços 
Públicos tem como finalidade prover um espaço onde a teoria de 
aprendizado possa se tornar uma  realidade prática, otimizando as trocas 
de  experiências do acadêmico para com a sociedade em questão. 

Projeto Semana 
Acadêmica de 
Administração Pública 
- UDESC/ESAG - 
Balneário Camboriú. 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Patricia Vendramini 
- Docente 

O projeto visa promover a interação, troca de conhecimento e 
experiências entre acadêmicos, professores e empresários, conferindo aos 
alunos maiores competências e habilidades. Esta iniciativa está de acordo 
com as características e preceitos da ESAG de buscar constantemente 
adequação, reestruturação e modernização de suas atividades em relação 
ao mercado de trabalho, fortalecendo o sentimento e a imagem de 
excelência da Escola junto ao meio, quer no âmbito do ensino, da pesquisa 
e da extensão.   

Capacitação e 
Aperfeiçoamento do 
Acadêmico Esaguiano 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Ana Paula Grillo 
Rodrigues - Docente 

Este projeto visa propiciar aos acadêmicos de administração de serviços 
públicos cursos e a comunidade local,  eventos extra curriculares que 
venham a auxiliar em seu aprimoramento profissional e pessoal. 
Pretende-se oferecer aos acadêmicos e a comunidade cursos de idiomas 
(inglês, espanhol e francês), e cursos de ferramentas básicas (português 
técnico e matemática básica, etc).   

Divulgando o Curso de 
Administração do 
Serviço Público 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Ana Paula Grillo 
Rodrigues - Docente 

Este projeto fomenta a elaboração de matérias jornalísticas para divulgar 
as atividades desenvolvidas na unidade universitária da UDESC de 
Balneário Camboriú, através do contanto direto com os veículos de 
imprensa e com a própria estrutura de comunicação social da 
universidade. Além disto, consiste também no armazenamento de 
informações, reportagens, matérias e vídeos que mostrem a história da 
implantação da UDESC no Município, o processo de consolidação e as 
atividades de extensão atualmente desenvolvidas. 

 COLÓQUIO SOBRE 
CO-PRODUÇÃO DOS 

Projeto Centro de 
Ciências da 

Patricia Vendramini 
- Docente 

Este projeto propõe-se, por meio da extensão universitária, promover 
debates, cursos e troca de experiências entre professores, estudiosos, 
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SERVIÇOS PÚBLICOS  Administração 
e Econômicas 

gestores públicos e acadêmicos do curso, sobre assuntos relacionados 
com o campo de administração de serviços públicos. Esta proposta visa 
aprimorar a atuação de todos os envolvidos na prestação de serviços 
públicos, fortalecendo as parcerias público-privada.   

Projeto Capacitação de 
Gestores e Dirigentes 
de Organizações 
Sociais 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

Trata-se da realização de minicursos, visando a capacitação de gestores e 
dirigentes de organizações do Terceiro Setor, em Balneário Camboriú.  Os 
minicursos tem como principal objetivo habilitar os participantes, por 
meio de um conjunto de informações de natureza geral e especializada, 
para atuarem em organizações de base comunitária. A relevância deste 
projeto consiste na integração entre universidade e comunidade local, 
preparando os seus gestores e, ao mesmo tempo, apreendendo com as 
mudanças que nela ocorrem diuturnamente. As atividades contarão, 
também, com a participação de acadêmicos do Curso de Administração de 
Serviços Públicos, proporcionando a superação da dicotomia teoria-
prática. 

Núcleo de estudo de 
Administração Pública 
e co-produção 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

Trata-se da constituição de um núcleo de estudo focado no estudo da 
Administração Pública e na co-produção dos serviços públicos, integrada 
pelos membros das equipes executoras de projetos de extensão, em 
Balneário Camboriú.  O núcleo tem como fundamento teórico os conceitos 
de liberdade, ação, poder, espaço público e espaço privado, desenvolvidos 
por Hannah Arendt em sua obra a Condição humana (1983) e das “Cinco 
disciplinas” desenvolvidas por Peter Senge (1990).  Esta proposta 
constitui-se em um espaço de iteração que possibilita a superação da 
dicotomia teoria-prática e ensino-pesquisa, na qual os participantes do 
núcleo formam uma comunidade de aprendizagem, na qual cada um tem a 
possibilidade de serem mestre e aprendiz do processo de produção e 
utilização do conhecimento. Como estratégia de implantação, esse projeto 
leva em consideração o princípio da integração ensino-pesquisa-extensão, 
em que as atividades deverão contar com a participação de acadêmicos do 
Curso de Administração de Serviços Públicos.  
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Capacitação em 
informática básica 
para jovens 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

José Francisco Salm 
Junior - Docente 

Descrição sucinta do projeto, destacando 4 palavras chave, sendo uma 
delas extensão universitária.  Este projeto pretende desenvolver cursos 
extracurriculares, em informática básica, visando à capacitação de 
servidores públicos municipais lotados nas Escolas Municipais, vinculadas 
a Secretaria de Educação do Município de Balneário Camboriú, bem como, 
a complementação do processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos 
do Curso de Administração de Serviços Públicos.Os cursos de informática 
básica serão ministrados no laboratório de informática/labtic-Balneário 
Camboriú, por acadêmicos, por meio de uma abordagem completa das 
ferramentas mais utilizadas tanto, pelos servidores municipais na 
comunicação e no desempenho de suas atividades, quanto pelos aos 
acadêmicos que demonstrarem interesse nos cursos. Dessa maneira, Eles 
terão a oportunidade de superar dificuldades no manuseio das 
ferramentas do windows avançado. Também, o projeto visa fortalecer a 
imagem e inserção e integração da UDESC/ESAG, na comunidade de 
Balneário Camboriú. Os diferentes cursos de informática básica, também 
podem servir, para os acadêmicos, como a carga horária em atividades 
complementares previstas no currículo do Curso de Administração de 
Serviços Públicos.   

Portal de Informações 
de Serviços Públicos 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

José Francisco Salm 
Junior - Docente 

O projeto visa criar um espaço interdisciplinar de divulgação, avaliação e 
orientação sobre os serviços públicos por meio da rede mundial de 
computadores (internet), tornando-se uma ferramenta para fomentar a 
participação de atores envolvidos no serviço público e oportunizar o 
accountability dos mesmos.  Destacam-se nessas ações:     • Introduzir 
diagnóstico on line;  • Melhorar o processo de divulgação de informação;  
• Espaço de conteúdo dinâmico para os alunos do curso da ESAG;  • Criar 
uma metodologia-referência para a avaliação de serviços públicos  Para 
corroborar com essas ações, este documento apresenta uma proposta 
para a criação do PORTAL DE INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
que terá como objetivo promover a avaliação, a divulgação de notícias, 
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informes sobre serviços públicos.   

Programa Laboratório 
de Aprendizagem em 
Serviços Públicos 

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Marcello Beckert 
Zapelini - Docente 

Criar um laboratório de aprendizagem em serviços públicos, envolvendo 
docentes, discentes, técnicos-administrativos e a comunidade, para a 
discussão de conceitos essenciais para a Administração Pública e a 
realização de atividades de ensino, consultoria e levantamento de 
bibliografias na área dos serviços públicos 

Projeto Consultoria 
em Administração de 
Serviços Públicos 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Marcello Beckert 
Zapelini - Docente 

Criar uma consultoria de Administração de Serviços Públicos, integrando 
os acadêmicos e o meio profissional por intermédio de atividades de 
análise, acompanhamento, avaliação, planejamento, organização e 
controle de atividades de organizações públicas e do Terceiro Setor, 
alavancando os conhecimentos teóricos por meio de experiências práticas 
e inserção na realidade dessas organizações 

Projeto Núcleo de 
Estudos em 
Administração pública 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Marcello Beckert 
Zapelini - Docente 

   Favorecer a articulação da teoria com a prática dos conteúdos 
ministrados em sala de aula em relação ao que vem sendo praticados 
pelas organizações públicas, terceiro setor e responsabilidade social de 
referência estadual e nacional, além de proporcionar aos acadêmicos e aos 
profissionais o conhecimento de novas abordagens da ciência, vivências 
profissionais com o intuito de prepará-los para uma melhor realização e 
atuação pessoal/profissional e o fortalecimento da integração do tripé: 
ensino, pesquisa e extensão.  O Núcleo de Estudos em Administração 
Pública buscará levar aos profissionais na área o conhecimento teórico 
discutido na Universidade e trará, para esta, as experiências e os 
problemas enfrentados pelo profissional de Administração Pública 

Projeto Biblioteca de 
Administração Pública 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Marcello Beckert 
Zapelini - Docente 

O projeto se propõe a fazer um levantamento da bibliografia em 
Administração pública disponível no Brasil, por meio do contato com 
editoras e casas publicadoras de livros e periódicos na área, de modo a 
contribuir com a melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa na área. 
Pretende contribuir com a inserção da Universidade na comunidade por 
meio do estreitamento das relações com as editoras, auxiliando na 
divulgação das publicações e produzindo um banco de dados que possa 
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ser usado por pesquisadores internos e externos interessados na área da 
Administração Pública 

Informática Básica 
Para Todos 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

José Francisco Salm 
Junior - Docente 

Este projeto pretende desenvolver cursos extracurriculares, em 
informática básica, visando à capacitação de servidores públicos 
municipais lotados nas Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de 
Educação do Município de Balneário Camboriú, bem como, a 
complementação do processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos do 
Curso de Administração de Serviços Públicos.Os cursos de informática 
básica serão ministrados no laboratório de informática/labtic-Balneário 
Camboriú, por acadêmicos, por meio de uma abordagem completa das 
ferramentas mais utilizadas tanto, pelos servidores municipais na 
comunicação e no desempenho de suas atividades, quanto pelos aos 
acadêmicos que demonstrarem interesse nos cursos. Dessa maneira, Eles 
terão a oportunidade de superar dificuldades no manuseio das 
ferramentas do windows avançado. Também, o projeto visa fortalecer a 
imagem e inserção e integração da UDESC/ESAG, na comunidade de 
Balneário Camboriú. Os diferentes cursos de informática básica, também 
podem servir, para os acadêmicos, como a carga horária em atividades 
complementares previstas no currículo do Curso de Administração de 
Serviços Públicos.    
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Programa de 
Extensão 'Ritmo e 
Movimento' 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Adriana Coutinho 
de Azevedo 
Guimarães - 
Docente 

A música, o movimento e a dança caracterizaram mudanças de comportamento 
das pessoas, em diferentes épocas, marcando novos estilos de vida. Este 
programa tem como objetivo oferecer aos acadêmicos, funcionários, 
professores e comunidade atividades como dança de salão, dança 
contemporânea, alongamento e um grupo de dança dentro da Universidade, 
afim de propiciar um estilo de vida ativo e prazeroso à comunidade. As aulas 
serão ministradas no ginásio I  e no parque de Coqueiros por  um bolsista 
matriculado no curso de Educação Física do CEFID tendo o acompanhamento 
da COORDENADOR(A)a. Com o intuito de desenvolver a dança, movimento e 
ritmo serão oferecidas aulas de: dança contemporânea, dança de salão e 
alongamento. Também faz parte deste projeto o Grupo de Dança do 
CEFID/UDESC, assim como a realização da VII Mostra de Dança do Cefid/Udesc. 
A avaliação será feita semanalmente para verificar se os objetivos propostos 
estão sendo alcançados 

 Projeto de Extensão 
'Movimento' 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Adriana Coutinho 
de Azevedo 
Guimarães - 
Docente 

 Este projeto tem como objetivo oferecer aos acadêmicos, professores, 
funcionários e comunidade atividades como dança e alongamento afim de 
propiciar um estilo de vida ativo indo de encontro a uma boa qualidade de vida. 
Farão parte deste projeto a comunidade do CEFID, assim como a comunidade 
em geral. As aulas serão ministradas no ginásio I  e no Parque de Coqueiros por  
um bolsista matriculado no curso de Educação Física do CEFID tendo o 
acompanhamento da COORDENADOR(A)a. Com o intuito de desenvolver a 
dança, movimento e ritmo serão oferecidas aulas de: Jazz, dança de salão e 
alongamento.  A avaliação será feita semanalmente para verificar se os 
objetivos propostos estão sendo alcançados 
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VII Mostra de Dança 
do Cefid 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Adriana Coutinho 
de Azevedo 
Guimarães - 
Docente 

A dança é uma das artes mais antigas criada pelo homem, juntamente com o 
ritmo e o movimento, estes três elementos nunca se separam onde há 
movimento há ritmo e onde há ritmo há dança. Este projeto tem como objetivo 
divulgar através da mostra de dança, trabalhos coreográficos desenvolvidos 
pelos grupos de Dança de Florianópolis para a comunidade em geral. A Mostra 
acontecerá no dia 25 de setembro de 2008 no Centro Integrado de Cultura 
(CIC), e contará com a participação de grupos de dança do conglomerado 
urbano de Florianópolis e grupos convidados de Santa Catarina. Serão 
selecionados 30 grupos de dança através de fitas e/ou dvs encaminhados pelos 
mesmos.Os grupos selecionados receberão certificados de participação do 
evento. Após a realização do evento será feita uma avaliação com os 
participantes e comissão organizadora. 

Projeto de Extensão 
'Grupo de Dança do 
Cefid/Udesc' 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Adriana Coutinho 
de Azevedo 
Guimarães - 
Docente 

Trata-se da criação e manutenção de um grupo de dança destinado aos 
acadêmicos dos centros da Udesc com o objetivo de desenvolver a dança como 
uma atividade física a fim de construir concepções coreográficas. Além de 
divulgar o trabalho do grupo em mostras, festivais e apresentações de dança 
por Santa Catarina. Finalmente, para que os acadêmicos possam perceber como 
se desenvolve a construção de coreografias através de pesquisas de músicas, 
concepções de movimentos e criações de figurinos. 

PRÁTICA DE 
ATIVIDADE FÍSICA E 
DESEMPENHO DO 
IDOSO NAS 
ATIVIDADES DA VIDA 
DIÁRIA 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Silvia Rosane 
Parcias - Docente 

Com o crescimento contínuo da população idosa nas sociedades modernas, 
tornou-se uma questão de crescente urgência a busca de meios para se manter 
e melhorar a capacidade funcional dos idosos, ajudando-os a manter a 
independência na comunidade e propiciando uma vida com mais qualidade.    O 
nível reduzido de atividade física e o número crescente de doenças crônicas que 
geralmente acompanham o envelhecimento, frequentemente criam um círculo 
vicioso: doenças e incapacidades reduzem o nível de atividade física, o que por 
sua vez, tem efeito negativo na capacidade funcional, aumentando as 
incapacidades decorrentes das doenças.     Este projeto tem como objetivo 
estimular a prática de atividade física à população idosa a fim de prevenir e 
amenizar os efeitos negativos que o processo de envelhecimento tem sobre a 
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capacidade funcional e a saúde. Farão parte deste projeto idosos do bairro e 
proximidades da Colônia Santana. As intervenções serão ministradas na sede 
do grupo pelo aluno bolsista matriculado no curso de fisioterapia do 
CEFID/UDESC, tendo o acompanhamento do COORDENADOR(A). Serão 
oferecidas propostas de intervenção com atividades diversificadas que 
estimulem a mobilidade física desta população, respeitando as limitações e as 
necessidades físicas de cada indivíduo.  

Projeto de 
Condicionamento 
Físico para a 
Comunidade 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Renildo Nunes - 
Docente 

O projeto Condicionamento Físico para a Comunidade, desenvolvido na 
academia de musculação Dolermi Inês Gomes Bastiani, do Centro de Educação 
Física, Fisioterapia e Desportos da UDESC, tem por objetivo principal 
proporcionar à comunidade em geral, interna e externa à Universidade, a 
prática do exercício físico para a melhora da condição de saúde dos 
participantes. O público alvo é representado por indivíduos com idade acima de 
15 anos, declarados aptos para a prática de exercícios resistidos. Os exercícios 
resistidos e de flexibilidade são o foco principal da proposta metodológica do 
projeto, ficando a prescrição e prática de exercícios para a melhora do 
condicionamento aeróbio impossibilitada de aplicabilidade para o período em 
questão, estando a mercê da reestruturação do espaço físico ou uso de outras 
dependências da instituição, bem como da disponibilidade de mais recursos 
humanos capacitados.  O treinamento resistido (musculação) é utilizado para a 
melhora do condicionamento físico neuromuscular, por meio de exercícios para 
o aumento nos níveis de força e resistência musculares. O treinamento de 
flexibilidade é realizado paralelamente (mesma sessão) ao treinamento 
resistido. As cargas de treinamento são dimensionadas por meio de avaliação 
física periódica, com testes específicos de acordo com o modelo de treinamento 
proposto para cada praticante.  

Núcleo de Extensão e 
Pesquisa Grupo 
CicloBrasil 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 

Cláudio Henrique 
Willemann - 
Docente 

O Núcleo de Extensão e Pesquisa Grupo Ciclo Brasil desenvolve atividades que 
estimulem a mobilidade ativa, incentivando o debate sobre a inclusão da 
bicicleta e do caminhar na agenda das cidades, estimulando ações público-
adminstrativas a respeito de políticas para uma mobilidade sustentável e 
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Esporte ressaltando versatilidade da bicicleta como meio de transporte e instrumento 
de promoção ao turismo, lazer e saúde. A metodologia do Núcleo de Extensão e 
Pesquisa Grupo CicloBrasil se baseia na realização de eventos relacionados ao 
uso da bicicleta, pesquisas científicas, cursos, seminários, conferências, clínicas, 
passeios ciclísticos, cicloturismo e estímulo à criação de Associações de 
Usuários da Bicicleta. Um dos objetos principais de  pesquisas e ações de 
intervenção é a busca do aumento da segurança dos deslocamentos a pé e por 
bicicleta, em especial no transporte de crianças e adultos nos perímetros 
escolares. Com suas ações, Núcleo de Extensão e Pesquisa Grupo 
CicloBrasilespera impulsionar a prática de um estilo de vida mais ativo através 
de ações junto à comunidade e conscientização do poder público, uma vez que 
existe a necessidade de  políticas de transporte mais favoráveis ao caminhar e 
pedalar. 

Projeto Plataforma 
Catarinense de 
Mobilidade 
Sustentável - PCMS 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Cláudio Henrique 
Willemann - 
Docente 

A Plataforma Catarinense de Mobilidade Sustentável (PCMS) é um programa do 
Governo do Estado de Santa Catarina, que conta com a participação das 
municipalidades, universidades e da sociedade civil organizada, para incentivar 
e dar suporte para que as cidades catarinenses assumam políticas de 
transporte sustentáveis, ou seja, promotoras da saúde, menos agressivas ao 
meio ambiente e favorecedoras da inclusão social, nas áreas urbanas e rurais. A 
Plataforma Catarinense de Mobilidade Sustentável é, antes de tudo, uma 
iniciativa de mobilização das Secretarias de Desenvolvimento Regional e dos 
municípios catarinenses para adotarem políticas de planejamento urbano e de 
transporte mais favoráveis aos transportes não-motorizados e ao deslocamento 
de pessoas com necessidades especiais de mobilidade. A idéia de criar a 
Plataforma Catarinense de Mobilidade Sustentável surgiu na Udesc 
(Universidade do Estado de Santa Catarina) a partir do trabalho do Grupo 
CicloBrasil (www.udesc.br/ciclo)  núcleo de pesquisa e extensão do CEFID, que 
desenvolve ações em parceria com a Viaciclo (Associação do   Ciclousuários da 
Grande Florianópolis - www.viaciclo.org.br  com o apoio dos programas 
internacionais Locomotives (www.cycling.nl), World Carfree Network 
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(www.worldcarfree.net) e IFRTD (Fórum Internacional de Transporte e 
Desenvolvimento Rural - www.ifrtd.org)   

Dia do Desafio / 
Challenge Day 2008 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Cláudio Henrique 
Willemann - 
Docente 

O dia do Desafio é um evento que incentiva cidades dos 5 continentes a 
promover a prática da atividade física por 15 minutos consecutivos, 
interrompendo suas atividades rotineiras, para ressaltar a importância do 
Lazer e do Esporte para a manutenção da saúde. Iniciou-se no inverno de 1983, 
quando a temperatura em uma pequena cidade do Canadá chegava a -20ºc, o 
prefeito sugeriu que, às 15hs – quando a noite pairava sobre as ruas – as 
pessoas apagassem as luzes, saíssem de casa e caminhassem por 15 minutos ao 
redor do quarteirão mais próximo.. Era um convite ao exercício do Corpo e 
economia da eletricidade. No ano seguinte, a experiência foi compartilhada com 
a cidade vizinha e ambas realizaram a caminhada juntas, na mesma data e 
horário. Desde então, o Dia do Desafio passou a ser realizado anualmente na 
última quarta-feira do mês de maio.Neste dia, cidades do mesmo porte 
estabelecem uma “saudável competição” para tentar mobilizar a maior 
porcentagem de pessoas, em relação ao número oficial de habitantes. Na 
verdade, a competição é apenas estímulo à participação. Os grandes vencedores 
são os cidadãos que, além do corpo, exercitam a integração social, a criatividade 
e o espírito comunitário. 

Semana da 
Mobilidade / Semana 
da Bicicleta / Dia sem 
Carros 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Cláudio Henrique 
Willemann - 
Docente 

INTRODUÇÂOA semana da mobilidade é um evento internacional 
(www.mobilityweek-europe.org)  que visa chamar a atenção a necessidade de 
políticas de transportes mais favoráveis aos não motorizados. Consta de uma 
semana de eventos onde o ponto alto é a realização do Car Free Day (Dia sem 
Carros).Em Santa Catarina o governador Luiz Henrique da Silveira, 
transformou a iniciativa em Lei de nº 12.641, sancionada em 21 de julho de 
2003, que institui 22 se setembro como o Dia Catarinense Sem Carros; segundo 
a Lei, a adesão é voluntária e cabe ao poder público desenvolver atividades 
educativas e motivadoras (www.22september.org). A Semana da Bicicleta é 
uma comemoração prevista pela “lei complementar nº 78/2001, de 
Florianópolis, que dispõe sobre o sistema cicloviário e dá outras providências”, 
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estabelecido em seu Art. 13  “Fica instituída na 2ª quinzena de Setembro a 
Semana da Bicicleta, e no dia 8 de Dezembro o Dia do Ciclista” 
(http://www.cmf.sc.gov.br/LEICOM078_01.doc).    DESENVOLVIMENTO DO 
EVENTO: A realização do projeto será por meio de passeio ciclístico, palestras, 
ciclovia de domingo, exposição de banners no Beira Mar Shopping. 

Projeto Pedala Floripa Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Cláudio Henrique 
Willemann - 
Docente 

O Projeto Pedala Floripa, criado em 1997 em parceria com o NUPAF/UFSC 
(www.nupaf.cds.ufsc.br) faz parte do Núcleo de Extensão e Pesquisa: Grupo 
CICLOBRASIL, representando a versão municipal das atividades em prol de 
uma política de transportes mais favoráveis aos não motorizados, devido a sua 
capacidade de promover a saúde, a inclusão social e preservar o meio ambiente. 
Além da manutenção de atividades permanentes de secretariado, realiza 
organização de eventos e participação nas pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo 
Grupo CICLOBRASIL.   O Pedala Floripa tem (i) participação ativa na VIACICLO - 
Associação dos Ciclousuários da Região da Grande Florianópolis; (ii) parceria 
com entidades governamentais e não governamentais na realização de eventos 
comunitários e técnico-científicos (Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis – IPUF, Fundação Municipal de Esportes – FME, Sociedade 
Amigos de Coqueiros, entre outros), além de várias ações políticas.         

“Desenvolver: 
Avaliação e 
Intervenção 
psicomotora no 
Desenvolvimento 
Humano” 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Francisco Rosa Neto 
- Docente 

O Programa de Extensão 'Desenvolver', engloba diversos projetos de atenção a 
comunidade e vem desde 1998, oferecendo seus serviços. O Projeto 
Estimulação Precoce em crianças de Alto risco Social, é destinado às crianças de 
0 á 6 anos de idade, em vulnerabilidade social, encontram-se submetidas a um 
ambiente desprovido de estímulos, de forma que o desenvolvimento de suas 
capacidades psicomotoras  muitas vezes, não atinge os níveis adequados da sua 
faixa etária. O Projeto  “Psicomotricidade”, promove um programa de avaliação, 
intervenção psicomotora em crianças de 4 a 12 anos, que apresentam 
dificuldades de aprendizagem, alterações na coordenação motora, 
hiperatividade, desatenção, transtorno de conduta entre outros. Visando assim  
encontrar o equilíbrio e compensar os déficits motores dessas crianças, as 
quais são encaminhas pelas instituições que trabalham com esta clientela, 
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assim como, pelos próprios familiares. Alem destes, outros projetos como: 
“Intervenção Motora em crianças com cardiopatia congênita” e “Prematuros: 
Avaliação e intervenção neuropsicomotora”, foram criados para atender outras 
necessidades da populaçao. O aumento da procura por intervenção, levou-nos a 
criação de projetos de detecção precoce, criando assim o projeto “Saúde 
escolar: Avaliação e intervenção multidisciplinar”, visando a identificação de 
possíveis atrasos precocemente, para que a intervenção seja rápida e eficaz. 

Aperfeiçoamento e 
treinamento de 
natação 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Helio Roesler - 
Docente 

A natação, por ser uma das modalidades das mais completas, é considerada 
uma atividade de grande importância no desenvolvimento e aperfeiçoamento 
das capacidades motoras e físicas de jovens e adultos, justificando ações que 
estimulem a iniciação e o treinamento da modalidade. Por exigir condições de 
prática peculiares, a natação é considerada por muitos um esporte de elite e 
por isso é pouco difundida entre as diversas camadas da sociedade, 
principalmente pela falta de programas/projetos que oportunizem a prática 
sem ônus aos participantes. Desta forma, este projeto tem por objetivo 
promover a prática da natação, tendo como público alvo sujeitos de ambos os 
sexos, com idade a partir de 13 anos, da região da Grande Florianópolis. Além 
da prática orientada, os participantes poderão contar com uma equipe formada 
por acadêmicos e professores para a elaboração de programas específicos de 
aperfeiçoamento técnico e de treinamento. As atividades do projeto 
contemplam, além das sessões diárias de treinamento (realizadas das 12:00 às 
14:00h na piscina do CEFID/UDESC) avaliações biomecânicas das técnicas dos 
nados, saídas e viradas (numa parceria com os pesquisadores do Laboratório 
de Pesquisas em Biomecânica Aquática da mesma instituição) e participação 
em campeonatos e torneios promovidos pela Federação Aquática de Santa 
Catarina. 

INTERVENÇÃO 
PSICOMOTORA EM 
PACIENTES COM 
TRANSTORNOS 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 

Silvia Rosane 
Parcias - Docente 

A cada dia busca-se tratar da saúde mental através de serviços diferenciados, 
apostando na reabilitação e integração do doente. Este projeto tem como 
objetivo atenuar ou eliminar os déficits psicomotores e de atenção em 
pacientes com transtornos mentais, procurando auxiliar no restabelecimento 
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MENTAIS Esporte da saúde, através da intervenção psicomotora. Farão parte deste projeto 
pacientes com diagnóstico clínico de transtornos mentais segundo o DSM IV, 
constantes nos cadastros do Instituto São José no período de 2000 a 2007. As 
intervenções serão ministradas nas dependências do CEFID/UDESC, ginásio, 
clínica de fisioterapia e laboratório de desenvolvimento humano (LADEHU) 
pelo aluno bolsista e voluntários matriculados nos cursos de educação física e 
fisioterapia do CEFID/UDESC, tendo o acompanhamento da 
COORDENADOR(A)a. Serão oferecidas sessões de intervenção psicomotora 
destacando a importância do movimento para o desenvolvimento global nos 
campos cognitivo, afetivo, social e motor. Serão feitas avaliações psicomotoras e 
da atenção para verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados, 
assim como o envio de relatórios parciais aos pacientes e Instituição envolvida. 

Formação em Artes 
Marciais para 
acadêmcios do CEFID-
UDESC e comunidade 
em geral 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Ana Claudia Vieira 
Martins - Docente 

O referido projeto visa oferecer aos acadêmicos dos Cursos de Graduação em 
Educação e Fisioterapia e comunidade em geral, aulas de Artes Marciais (Karatê 
Estilo Katá Shubu-Dô-Ryu), de forma a incentivar a regularidade da atividade 
física, incorporando-a aos hábitos de vida, bem como melhorar a integridade 
física e mental dos praticantes. Além disto, visa oferecer um campo de atuação 
para os futuros profissionais da área da Educação Física, estando de acordo 
com a regulamentação da profissão. 

Natação paraolímpica Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Ana Claudia Vieira 
Martins - Docente 

Projeto de promove a inclusão social através da natação, voltada para pessoas 
portadoras de deficiência física, de modo a permitir o envolvimento de 
acadêmicos do Curso de Educação Física na Educação Especial. Além disto, a 
natação sendo esporte paraolímpico, que agrega conhecimentos metodológicos 
do ensino da natação, direciona ao treinamento desportivo para participação de 
para-atletas em diversas competições. 

Avaliação e 
tratamento de 
pessoas com 
Síndrome da 
Fibromialgia a partir 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Alexandro Andrade 
- Docente 

Este projeto tem como objetivo avaliar e tratar pacientes com Síndrome da 
Fibromialgia, utilizando terapias corporais e psicologia do exercício, integrando 
atividades de ensino, pesquisa e extensão através de vivências corporais 
diferentes das oferecidas pelo tratamento fisioterapêutico convencional. Os 
participantes deste projeto serão pacientes portadores de Fibromialgia, 



 

92 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

da Terapia Corporal e 
Psicologia do 
Exercício - Terapias 
Complementares para 
Fibromialgia 

provenientes da Clínica de Fisioterapia do CEFID além da população em geral, 
que serão atendidos por uma equipe nas atividades de Yoga, Watsu, Terapias 
Aquáticas, Do In e Shiatsu. Para registrar a evolução do paciente, serão 
realizadas as seguintes avaliações: Questionário para caracterização de 
mulheres com Síndrome da Fibromialgia; Avaliação do sono através da 
utilização do índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI-curto), 
desenvolvido por Buysse et al. (1989) e avaliação da qualidade de vida pelo 
Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ) desenvolvido por Burckhardt, 
Clark e Bennett (1991), que acontecerão no início, metade e final do 
tratamento. Será também aplicada semanalmente a ficha de avaliação de 
aspectos do cotidiano. Espera-se, com a realização deste, aliviar os sintomas 
dos pacientes através da conscientização corporal proporcionada pelas terapias 
oferecidas. 

Núcleo de Psicologia Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Profª Drª Enira 
Teresinha 
Braghirolli Damin - 
Docente 

Núcleo de Psicologia. Avaliar psicologicamente um ser humano significa 
estabelecer um processo de investigação na busca do conhecimento do outro. 
Significa integrar de forma coerente, as informações obtidas através de técnicas 
variadas, entre elas, a entrevista, a observação e os testes propriamente ditos. 
Levar o ser humano a conhecer-se, a compreender a si mesmo, é o papel 
fundamental da Psicologia. A partir dessa compreensão ele poderá ter uma 
postura diferente e mais saudável diante da vida. A Psicologia deve ter um 
compromisso: ajudar a pessoa a viver melhor, conhecendo e desenvolvendo 
suas potencialidades.O programa de Extensão: “Núcleo de Psicologia” tem esses 
objetivos. Para alcançá-los, também busca ampliar o acervo de testes 
psicológicos destinados às distintas faixas etárias de forma que possam ser 
utilizados como embasamento de pesquisas realizadas por alunos e docentes. O 
programa visa colaborar, também, quando solicitado, com estudos 
desenvolvidos pelos Laboratórios: de Desenvolvimento Humano, de 
Desenvolvimento e Aprendizagem Motora e de Psicologia do Esporte. O “Núcleo 
de Psicologia” atua ainda como base de apoio teórico, técnico e metodológico a 
projetos de pesquisa, monografias e de extensão relacionados ao 
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comportamento humano.  

Projeto de Extensão 
Núcleo de Avaliação 
Psicológica 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Profª Drª Enira 
Teresinha 
Braghirolli Damin - 
Docente 

Este projeto de extensão tem por finalidade dar suporte teórico, técnico e 
metodológico às ações institucionais de pesquisa e extensão universitárias que 
abordam o comportamento humano, ações essas vinculadas aos laboratórios de 
Desenvolvimento Humano, Laboratório de Gerontologia, Desenvolvimento e 
Aprendizagem Motora e Psicologia do Esporte. Com esse projeto, pretende-se, 
além de dar suporte no que se refere à avaliação psicológica, proporcionar 
treinamento aos alunos e pesquisadores, visando o entendimento do teste e 
aquisição de habilidades no que se refere a sua aplicação. Este núcleo estará 
sob a responsabilidade da Psicóloga Profª Drª Enira Teresinha Braghirolli 
Damin, do Departamento de Ciências da Saúde. 

Atendimento 
Psicológico aos idosos 
participantes do GETI 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Profª Drª Enira 
Teresinha 
Braghirolli Damin - 
Docente 

Este projeto de extensão tem por objetivos oferecer atendimento psicológico 
aos idosos que participam das ações de extensão vinculadas ao Programa GETI, 
que é coordenado pela  Profª Dra. Giovana Zarpellon Mazo, proporcionando 
serviços de apoio, acolhimento, orientação e a promoção da saúde destes 
sujeitos. Seu desenvolvimento visa a realização de atendimentos individuais e 
em grupo com os idosos, auxiliando-os no enfrentamento de aspectos 
emocionais relativos às suas vivências, na identificação da maneira como lidam 
com os conflitos que envolvem o seu cotidiano e oferecendo-lhes apoio e 
acolhimento.  A concretização deste projeto busca propiciar uma melhor 
qualidade de vida aos idosos participantes do GETI, a partir dos atendimentos 
individuais e em grupo que serão realizados no decorrer da ação de extensão.  

TESTES 
PSICOLÓGICOS: 
FINALIDADE E 
APLICAÇÃO   

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Profª Drª Enira 
Teresinha 
Braghirolli Damin - 
Docente 

Esta ação de extensão tem por objetivo propiciar conhecimentos básicos na 
área de psicologia voltada a avaliação através de testes psicométricos e 
projetivos que podem ser utilizados em pesquisa.   Serão convidados a 
participar deste projeto os alunos pertencentes aos Centros vinculados à 
Universidade do Estado de Santa Catarina, que desejarem adquirir 
conhecimentos nesta área.    O conteúdo do curso versará sobre 
Comportamento Humano, Ansiedade; Estresse; Agressividade e Familiarização 
com Testes Psicológicos. Visando os aspectos pedagógicos, esse conteúdo será 
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dividido em quatro tópicos. Os encontros, com esta finalidade, terão duração de 
quatro horas e ocorrerão quinzenalmente.      Os participantes do encontro 
terão oportunidade de se submeterem aos testes em estudo. Os resultados 
levantados poderão proporcionar ao participante um maior conhecimento de si 
mesmo.     

Programa de 
reabilitação de 
doenças 
cardioplumonares e 
matabólicas 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Tales de Carvalho - 
Docente 

O programa de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica (RCPM) teve início 
em 1991, no CEFID/UDESC com a criação do NCME. No Brasil, o NCME é 
referência quando se trata de reabilitação de doenças crônico-degenerativas, 
atendendo pessoas que necessitam de supervisão durante a prática de 
atividades físicas. A RCPM se define como um ramo de atuação da medicina 
que, implementada por ação interdisciplinar, possibilita a restituição de 
satisfatórias condições clínicas, físicas, psicológicas e laborativas. É considerada 
uma modalidade terapêutica das mais interessantes em termos de custo-
efetividade e bastante segura. O projeto desenvolvido pelo NCME conta com 
profissionais permanentes, acadêmicos com bolsas de extensão; profissionais e 
estudantes de diversas áreas do conhecimento que realizam estágio temporário 
e/ou projetos científicos, além de profissionais voluntários de outras 
instituições/localidades que desenvolvem projetos/pesquisas, ou mesmo 
observações/visitas por períodos variáveis. Espera-se que todos os objetivos 
do projeto (extensão, ensino e pesquisa) sejam plenamente atingidos, 
prestando atendimento qualificado à população interessada, (pacientes, alunos 
e profissionais da área da saúde), algo que já vem acontecendo nos últimos 
anos. 

Nucleo de estudos e 
treinamento de 
Voleibol - NETVOLEI 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Fernanda Tolentino 
de Souza Bleyer - 
Docente 

O NETVOLEI, foi criado, no ano 2000, com o intuito de divulgar o voleibol no 
cenário catarinense, objetivando: Proporcionar a comunidade em geral e 
acadêmica da UDESC um espaço voltado para a modalidade de voleibol, 
promovendo eventos, cursos e/ou participar de competições; oportunizando 
treinamento para os acadêmicos da UDESC, comunidade em geral e terceira 
idade, visando à participação em competições, festivais; orientações de 
monográficas e pesquisas. Alguns eventos realizados pelo NETVOLEI podem 
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ser encontrados no site oficial do Núcleo (www.netvolei.cjb.net).   

Epidemiologia e 
Saúde 

Curso Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Mário César 
Nascimento - 
Docente 

O curso será oferecido aos acadêmicos dos cursos de Educação Física e de 
Fisioterapia, aos alunos da pós-graduação, aos professores, a profissionais de 
saúde, a gerentes dos serviços de saúde, e ao público interessado em geral. Tem 
como intuito proporcionar conhecimentos interativos e vivenciados para que 
esses participantes possam compreender melhor a distribuição, a frequência e 
os determinantes dos problemas de saúde e das doenças nas populações 
humanas. Serão discutidos os seguintes temas: processo saúde-doença, tipos de 
estudos, bancos de dados governamentais, coeficientes, design epidemiológicos 
e medidas e risco em epidimiologia. Essas discussões aprimorarão a formação 
dos participantes através de uma melhor interpretação e utilização das 
informações de saúde com a finalidade de promover um ambiente salutar, e de 
maneira mais efeciente reduzir a incidência das doenças e melhorar os 
prognósticos dos pacientes utilizando como parte do método os elementos da 
epidemiologia descritiva, analítica, experimental e de avaliação. Essas 
habilidades são necessárias não só aos membros de equipe de gerenciamento 
em saúde mas aos profissionais comprometidos com a educação preventiva e 
curativa. Todos estes temas compõem a complexidade do processo saúde-
doença e é a base para a formação de um bom profissional em saúde bem como 
de ativistas da área. 

Jornada científica do 
Núcleo de Cardiologia 
e Medina do Exercício 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Tales de Carvalho - 
Docente 

O Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício (NCME) foi criado em 1991, no 
CEFID/UDESC. Nesses 16 anos desenvolveu programas de reabilitação de 
doenças crônico-degenerativas, atendendo cerca de 6000 pacientes/ano e 
auxiliando na formação/treinamento em média de 200 profissionais/ano. 
Tornou-se referência nacional em Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica 
(RCPM) devido aos atendimentos à comunidade, formação de profissionais e 
desenvolvimento de pesquisas, tendo como foco principal o exercício físico na 
promoção da saúde. O NCME também desenvolve atividades relacionadas ao 
esporte competitivo. Nos últimos cinco anos, destacaram-se as pesquisas com 
atletas do IRONMAN de Florianópolis.  A JORNADA CIENTÍFICA DO NCME 
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ocorre regularmente desde 2004 no CEFID/UDESC. A cada edição torna-se mais 
expressiva em termos de público e de convidados. Em 2006, os convidados 
internacionais foram Dr. Peter Terry (Psicologia do Esporte - Universidade do 
Sul de Queensland - Austrália) e Dr. Joseph Niebauer (Reabilitação Cardíaca - 
Universidade Salsburg - Áustria).  A IV JORNADA CIENTÍFICA DO NCME, 
objetiva dar visibilidade e incentivar o aprimoramento das atividades de 
pesquisas relacionadas à Medicina do Exercício, nas áreas temáticas: RCPM e 
Fisiologia do Exercício aplicada aos esportes de longa duração. Tem como meta 
despertar o interesse de outros profissionais na implantação de novos 
programas de RCPM. 

Projeto de Extensão 
para Prevenção da 
Síndrome Metabólica 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Monique da Silva 
Gevaerd - Docente 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo, representado por um 
conjunto de fatores de risco para o desenvolvimento de complicações 
cardiovasculares. Atualmente, é considerada uma epidemia crescente de 
doenças crônicas como: obesidade, diabetes mellitus e hipertensão arterial. Os 
critérios para o diagnóstico da SM são obesidade abdominal, verificada através 
da circunferência abdominal (homens >90cm e mulheres >80cm) e mais dois 
dos seguintes fatores: pressão arterial >130mmHg ou >85mmHg, glicemia 
>100mg/dL, triglicerídeos >150mg/dL, HDL-colesterol nos homens <40mg/dL 
e nas mulheres <50mg/dL (IDF, 2005). Portanto, o projeto tem como objetivo 
disponibilizar à comunidade avaliações antropométricas e exames laboratoriais 
específicos como parte integrante do diagnóstico da SM. Por outro lado, 
considerando os benefícios da prática regular de atividade física sobre a 
redução de massa corporal, a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, 
da sensibilidade à insulina, bem como da auto-estima; pretende-se também 
proporcionar, aos diagnosticados com SM, a oportunidade de realizar atividade 
física, com orientação e acompanhamento individualizado. Por fim, acredita-se 
que a implantação de medidas preventivas, através da conscientização da 
comunidade, da realização de exames periódicos e da prática regular de 
atividade física, possam reduzir os custos no seu tratamento, bem como, 
melhorar a qualidade de vida de indivíduos com SM. 
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Grupo Terapêutico 
“Coração Tranqüilo” 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Tales de Carvalho - 
Docente 

 Este projeto visa a realização de atendimento psicológico grupal aos pacientes 
do programa de reabilitação cardíaca, desenvolvido no Núcleo de Cardiologia e 
Medicina do Exercício, no CEFID – UDESC. O atendimento psicológico pretende, 
através de uma visão biopsicossocial do ser humano, proporcionar aos 
pacientes com doenças cardiovasculares um atendimento mais integrado e 
completo. Visa a promoção, prevenção e recuperação da saúde, levando o 
paciente a compreender de que forma seu padrão de comportamento (afetivo, 
social, biológico) pode influenciar sua doença. Capacita-o a buscar modificações 
necessárias em sua forma de atuar, desenvolvendo capacidades para lidar 
melhor com seus sentimentos e suas relações.     O atendimento será realizado 
em grupo, uma vez por semana, com duração de duas horas, no período de 
cinco meses por semestre e coordenado por duas psicólogas que utilizaam 
como referencial teórico o Psicodrama. Serão realizadas palestras de 
divulgação e informação, levantando a demanda; entrevista inicial individual e 
uma entrevista final integrativa. A análise será qualitativa, através dos dados de 
registros de observação e relatos dos pacientes, e quantitativa através da 
aplicação do questionário de Qualidade de Vida NHP.   

REABILITAÇÃO DE 
DOENÇAS 
VASCULARES 
PERIFÉRICAS 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Tales de Carvalho - 
Docente 

Há escassa informação sobre os efeitos do exercício físico nas doenças 
vasculares periféricas (DVP). O objetivo é promover a prática de exercício físico 
reabilitando os portadores de DVP. Pesquisas serão realizadas sobre o tema. 
Haverá contato teórico e prático mais abrangente com a área vascular 
contribuindo para a extensão universitária. O projeto envolve um programa de 
exercícios que será direcionado, principalmente, aos membros inferiores 
(MMII) buscando restaurar a circulação e prevenindo possíveis complicações. 
Um protocolo de exercício será seguido para doenças arteriais periféricas e 
outro para doenças venosas de MMII, respeitando a capacidade física e 
funcional de cada paciente. A avaliação será realizada mensalmente por um 
profissional da área da saúde da equipe do Núcleo de Cardiologia e Medicina do 
Exercício (NCME). Para portadores de doença arterial periférica (DAP) será 
aplicado o Teste de Esteira, medidas de Índice Tornozelo Braço (ITB) através 
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do aparelho ultra-som Doppler e o Questionário de Dificuldade para Caminhar. 
Para pacientes com doenças venosas serão aplicados o Teste de Fadiga 
Muscular da Panturrilha, classificação CEAP (clínica, etiologia, anatomia, 
fisiopatologia), pontuação clínica e de incapacidade, fotos e perimetria de MMII, 
Índice Massa Corporal (IMC) e Questionário de Qualidade de Vida. 

Higiene e Saúde Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Monique da Silva 
Gevaerd - Docente 

Inúmeras são as causas envolvidas na propagação das doenças e diversas são as 
maneiras de atuação no sentido do seu controle ou erradicação. Neste sentido, 
as medidas de prevenção de nível primário, têm como objetivo harmonizar a 
inter-relação entre o agente, o hospedeiro e o meio, com o intuito de evitar a 
deflagração da doença. Dentre estas ações, estão incluídas as medidas 
educativas, as quais visam levar informações à comunidade, com relação aos 
cuidados básicos com a saúde, facilitando assim, a compreensão de princípios 
higiênicos e sanitários, capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida. Dentro deste contexto, através da Extensão Universitária, o presente 
projeto visa justamente esta atuação preventiva de nível primário, junto aos 
alunos do ensino fundamental da Escola Básica Almirante Carvalhal, 
explorando diferentes temas sobre higiene e saúde (tomar banho, escovar os 
dentes, lavar as mãos, piolho, cuidado com os pés, entre outros). O objetivo 
consiste na transferência de informações básicas pertinentes ao tema “Higiene 
e Saúde”, através de palestras informativas, brincadeiras lúdicas, leituras em 
grupos, confecção de cartazes entre outras atividades, visando a 
conscientização sobre os cuidados com a saúde, a fim de que novos hábitos 
sejam adquiridos de maneira simples e espontânea. 

Copa Mega Net de 
Voleibol 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Fernanda Tolentino 
de Souza Bleyer - 
Docente 

O voleibol como modalidade vem desenvolvendo-se nos últimos tempos de 
forma significativa, tanto em nosso estado como em todo o Brasil, seja para 
manter a saúde, competição ou lazer.  Buscando uma maior divulgação do 
CEFID - UDESC e da modalidade de voleibol o NETVolei busca centralizar as 
atividades voltadas a esta área, abrangendo pesquisas, cursos, treinamentos e 
competições.  Este projeto possui como objetivo geral, dar continuidade a um 
evento já tradicional na Grande Florianópolis que conta com a participação de 
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diversas equipes amadoras da região.  Estamos indo para a realização da VI 
Copa Mega/NET de Voleibol Adulto e para a IV Copa Net de Categorias de Base, 
a cada realização contamos com a participação de mais equipes, este evento 
tem como objetivos específicos; Trazer a comunidade para dentro da 
Universidade; Proporcionar as equipes que não participam de competições 
oficiais a oportunidade de praticar o voleibol; e Socializar e Integrar os Atletas, 
Comissões técnicas e Público em geral.  Os relatórios das edições anteriores 
foram entregues junto aos relatórios parciais e finais do projeto de extensão 
Núcleo de Estudos e Treinamento de Voleibol &#8211; NETVOLEI.   

Treinamento e 
Participações em 
competições das 
Equipes do 
NETVOLEI/UDESC – 
Categorias de Base. 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Fernanda Tolentino 
de Souza Bleyer - 
Docente 

A equipe do NETVOLEI/UDESC surgiu em virtude do interesse de crianças e 
adolescentes, da Grande Florianópolis, em praticar o voleibol e participar de 
competições que se realizam em nosso Estado e Região.   A cidade de Santo 
Amaro da Imperatriz e a UDESC a quatro anos formaram uma parceria para 
oferecer treinamento as categorias de base deste município e representa-lo nas 
competições destas categorias.  Em 2006 demos início aos treinamento para as 
crianças e adolescentes da Grande Florianópolis no CEFID/UDESC. As 
atividades são realizadas de Segundas e Quartas-feira no Ginásio III do CEFID e 
abrangem as categorias Mirim, Infantil e Infanto-Juvenil, nos naipes masculino 
e feminino.  Durante este pequeno período, muitos caminhos foram 
percorridos, muitos obstáculos superados e muitas vitórias alcançadas. O 
trabalho que começou com um grupo pequeno, formado apenas crianças e 
adolescentes do município de Santo Amaro da Imperatriz, conta hoje com a 
presença de aproximadamente140 pessoas treinando nas categorias de base no 
município de Santo Amaro da Imperatriz e em 2007, formamos um grupo de 60 
pessoas nas dependências do CEFID.   A Comissão Técnica é comandada pelo 
acadêmico do curso de Educação Física, Thiago Bevilacqua (Bolsista) e pelo 
acadêmico Eduardo Costa, todos coordenados pela professora Fernanda Bleyer. 

Treinamento e 
Participações em 
competições das 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 

Fernanda Tolentino 
de Souza Bleyer - 
Docente 

A equipe do NETVOLEI/UDESC surgiu em virtude da necessidade dos Ex-atletas 
e Atletas Universitários, da Grande Florianópolis, voltarem a treinar e 
participar de competições que se realizam em nosso Estado e Região.   A equipe 
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Equipes do 
NETVOLEI/UDESC – 
Categoria Adulto. 

e do 
Esporte 

de Voleibol de Quadra do NETVOLEI/UDESC está indo para o seu setimo ano de 
existência em 2008. Durante este pequeno período, muitos caminhos foram 
percorridos, muitos obstáculos superados e muitas vitórias alcançadas. O 
trabalho que começou com um grupo pequeno, formado apenas por 
Universitários da UDESC, conta hoje com a presença de 18 atletas na categoria 
masculina e 17 na categoria Feminina. A equipe é forma da por acadêmicos da 
UDESC que participam de competições amadoras, bem como dos Jogos 
Universitários, Jogos Catarinense de Educação Física, JASC, entre outros. 
Também conta com atletas extra-universidade que já participaram de JASC, 
Campeonatos Estaduais, Nacionais e Internacionais.  A Comissão Técnica é 
comandada pelo acadêmico de Educação Física, Eduardo Costa e pelo 
acadêmico (Bolsista) Thiago Bevilacqua, todos coordenados pla professora 
Fernanda Bleyer.  A equipe possui como Objetivo Geral oferecer treinamento e 
uma fonte de lazer, aos acadêmicos da UDESC e comunidade em geral. 
Especificamente: Participando de Competições e pesquisas. Estas participações 
levam o nome da UDESC para diversas comunidades.   

voleibol master Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Fernanda Tolentino 
de Souza Bleyer - 
Docente 

 Voleibol Master 55 anos    O NETVOLEI com apoio do GETI estão oferecendo 
para a comunidade o voleibol Master.  Este projeto esta voltado a pessoas com 
idade mínima de 55 anos de ambos os sexos, que gostarem de praticar um 
voleibol social e divertido, que proporcionara beneficios para sua saúde e 
qualidade de vida.  Local das aulas será no CEFID/UDESC no G3 das 16:30 as 
17:30 acompanhados por dois bolsistas um do NETVOLEI e o outro do GETI.   
Possui como objetivo:      a) desenvolver atividade física para melhoria de suas 
atividades diárias      b) promover momento de sociabilização, descontração e 
lazer      c) participar de festivais de voleibol master    Os praticantes serão 
submetidos ao protocolo do GETI para pratica de atividade física, bem como 
deverão ter atestado de saude de seu médico para poder praticar o voleibol.    
As inscrições ocorrerão no CEFID/UDESC no GETI em horário comercial. 

Avaliação e Prescrição 
de Treinamento para 

Projeto Centro de 
Ciências 

Lorival José 
Carmianatti - 

Projeto criado em 2003, que será Coordenado pelo Professor Lorival Carminatti 
e por um acadêmico de Educação Física, buscando oferecer uma orientação 
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Corredores de Rua da Saúde 
e do 
Esporte 

Docente especializada e gratuita à comunidade de praticantes de corrida de rua da 
grande Florianópolis, que não possuem patrocínio nem orientação adequada 
para praticarem treinamentos de corrida com segurança e eficácia. O Projeto 
compreenderá as etapas de divulgar o serviço, a etapa de realizar as avaliações 
previstas antes e durante o processo de treinamento e a etapa de prescrição e 
controle do treinamento aplicado, respectivamente. O Projeto é de grande 
relevância, pois vai ao encontro de atender uma parte da população alijada 
desse processo tão importante sob o ponto de vista da promoção da saúde e 
otimização das cargas de treino, assim como, proporcionar uma capacitação do 
aluno bolsista na área de treinamento esportivo e avaliação física, extensiva a 
outros alunos voluntários (estagiários), que normalmente são convidados a 
colaborar nas atividades desenvolvidas no Projeto. Está previsto também, uma 
interface com as ações de pesquisa na área de avaliação e treinamento de 
corridas de fundo, que serão realizadas junto ao Laboratório de Pesquisas 
Morfo-funcionais (LAPEM) do CEFID/UDESC no ano de 2008, visando uma 
aplicação prática dos resultados no próprio Projeto.   

Iniciação e 
Especialização na 
Modalidade de 
Atletismo 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Lorival José 
Carmianatti - 
Docente 

Com o objetivo de estimular a pratica do atletismo, como forma de 
desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras necessárias à criança 
e ao adolescente, o CEFID/UDESC mantém desde agosto de 2001 o projeto de 
extensão “Iniciação e Especialização na Modalidade de Atletismo”. O projeto é 
coordenado pelo professor Ms. Lorival José Carmianatti, tendo a participação 
de um bolsista. As atividades desenvolvem-se na pista atlética do 
CEFID/UDESC, de segunda à sexta-feira, das 13:30 hs às 17:30 hs. Os 
participantes estão divididos por idade: de 06 à 10 anos, de 11 à 15 anos e de 
16 em diante e universitários. As atividades abrangem a iniciação e 
familiarização com as provas do atletismo, encaminhamento a provas afins e 
participação em competições, e àqueles que apresentarem interesse e 
predisposição, aperfeiçoamento e um treinamento voltado ao alto rendimento 
esportivo. Assim o projeto tem contribuído, para a educação de um estilo de 
vida ativo, a oportunidade de crescimento pessoal e desportivo das crianças e 
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adolescentes. Também tem propiciado  maior aproximação da Universidade 
com a comunidade, oportunizado aos acadêmicos e aos profissionais 
participantes, a vivência de atividades praticas com o atletismo e tem ainda, 
possibilitado a realização de pesquisas nas diversas áreas da Educação Física. 

Atletismo para 
Pessoas com 
Deficiência  

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Lorival José 
Carmianatti - 
Docente 

O projeto atletismo para pessoas com deficiência, Coordenado pelo Prof. Lorival 
José Carmianatti, objetiva sistematizar propostas pedagógicas de ensino em 
atletismo, como ferramenta veiculadora de integração e inclusão de jovens e 
adultos com deficência da grande Florianópolis. Este projeto é de vital 
importância para a comunidade, porque segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 14,5% da população da grande Florianópolis, 
estimada em 390 mil habitantes apresentam algum tipo de deficiência. 
Portanto, o presente projeto vem a atender este público, oportunizando a 
prática esportiva e promovendo a saúde e qualidade de vida dos praticantes. As 
sessões de treinamento serão realizadas segunda a sexta no horário das 14h às 
18h. Sendo pedido no inicio do treinamento, um atestado médico, relatando 
qual a deficiência e permitindo a prática regular de atletismo. 

Programa de 
Atletismo: 
Treinamento para 
Jovens, Adultos e 
Pessoas com 
Deficiência 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Lorival José 
Carmianatti - 
Docente 

O Programa de Atletismo: Treinamento para jovens, adultos de pessoas com 
deficiência, será vinculado ao Laboratório de Pesquisas Morfo-Funcional – 
LAPEM, sendo constituído por três Projetos associados à modalidade de 
atletismo. Cada Projeto terá seus meios e métodos de avaliação e treinamento 
próprio. Com a participação de atletas de Florianópolis e cidades vizinhas de 
ambos os gêneros e faixa etária entre 10 e 60 anos), de diferentes níveis de 
condicionamento e também diferentes categorias de deficiência. Inicialmente 
todos serão submetidos à avaliações morfo-funcionais necessárias ao início de 
qualquer atividade física. Com base nestas avaliações vem a etapa de 
elaboração de uma planilha de treinamento específico para cada atleta. Na 
etapa seguinte será feito o acompanhamento individual dos ciclos de 
treinamento, bem como, o auxilio aos atletas na execução dos gestos técnicos 
referentes à modalidade, sempre respeitando as limitações motoras de cada 
indivíduo. Com a evolução dos atletas o teste morfo-funcional será refeito para 
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fins de ajustes na prescrição e elaboração de treinamento. Está previsto um 
teste periodicamente, seguido do acompanhamento dos atletas nos 
treinamentos e nas suas respectivas competições.     

Grupo de Estudos da 
Terceira Idade 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Giovana Zarpellon 
Mazo - Docente 

O Programa de Extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade - GETI foi 
implantado na UDESC em 22 de setembro de 1989, na gestão do reitor  Lauro 
Ribas Zimmer. A partir da sua criação, foi tornando-se um programa de 
extensão universitário permanente, demonstrando sua relevância acadêmica-
científica e social, com intuito de melhorar a qualidade de vida do idoso 
cidadão. O GETI desenvolve diferentes atividades voltadas à terceira idade, 
como: Na extensão: coordena 13 projetos de extensão: 1- Hidroginástica1; 2- 
Natação; 3- Ginástica (nas Unidades Locais de Saúde de Florianópolis); 4- Yoga; 
5- Dança; 6- Musculação; 7- Caminhada; 8- Reabilitação Postural e Equilíbrio do 
Idoso; 9- Cantoterapia; 10- Informática; 11- Universidade Aberta para a 
Terceira Idade; 12- Voleibol Adaptado (vinculado ao NETvolei); e 13- Apoio 
psicológico (vinculado ao NAP). No ensino: na graduação em Educação Física, 
Fisioterpaia e no Curso de Mestrado. Na pesquisa: vinculado ao Laboratório de 
Gerontologia – LAGER, na orientação e realização de pesquisas. Na participação 
no Conselho Estadual do Idoso-C.E.I. em eventos em geral. O GETI vem 
buscando integrar e articular o trabalho de extensão ao ensino e a pesquisa, 
com intuito de transformar os projetos independentes em um programa 
integrado e interdisciplinar voltado a pessoa idosa.  

TALENTO 
ESPORTIVO: 
indicadores somato-
motores na seleção 
para o desporto 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Ruy Jornada Krebs - 
Docente 

A questão do talento no esporte tem se constituído como um dos temas mais 
relevantes e, ao mesmo tempo, dos mais complexos no âmbito das Ciências do 
Desporto e das Políticas Públicas para o Desenvolvimento do Esporte. Nosso 
país é formado por um contingente de aproximadamente 34 milhões de jovens 
com idades entre 16 e 24 anos. Todavia, o número de atletas filiados às diversas 
federações e confederações esportivas não totaliza 100 mil pessoas. O 
Ministério do Esporte, por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte de 
Alto Rendimento, promove uma ação nacional para identificação, detecção e 
encaminhamento dos jovens talentos do esporte brasileiro. O 
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CENESP/CEFID/UDESC é responsável pela operacionalização desse projeto no 
estado de Santa Catarina. Para o ano de 2008 estão previstas as seguintes 
ações: (a) dar continuidade à avaliação de escolares, (b) capacitar professores 
para fazerem a avaliação dos escolares em suas regiões, (c) inserir as 
informações relativa às avaliações de 2008 no Banco de Dados do Ministério do 
Esporte, (d) atualizar o Banco de Dados relativo ao estado de Santa Catarina, 
(e) disponibilizar os dados para pesquisas acadêmicas (teses, dissertações e 
monografias), (f) disponibilizar os dados às federações esportivas do estado de 
Santa Catarina.  

UDESC NA EMPRESA - 
PROGRAMA DE 
GINÁSTICA LABORAL 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Maria Helena 
Kraeski - Docente 

O projeto UDESC na empresa – programa de atividade física objetiva ser 
componente fundamental do programa de qualidade de vida no que se refere à 
saúde ocupacional dos funcionários da Reitoria da UDESC.  O programa consiste 
na realização de atividades de aquecimento, fortalecimento, compensatórias e 
de relaxamento, realizadas no próprio local de trabalho, duas vezes por 
semana, com duração de 15 minutos.  A atividade será iniciada pelas fases 
diagnóstica (análise dos postos de trabalho) e de informação (sensibilização 
dos funcionários para a atividade) passando pela implementação e  
desenvolvimento das  atividades, findando com a fase de avaliação. O projeto 
irá contar com a participação de acadêmicos (voluntários e/ou bolsistas) para 
os quais será oferecido todo suporte técnico  e orientação para o 
desenvolvimento do programa. 

ESCOLA DE 
INICIAÇÃO A 
GINÁSTICA RÍTMICA 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Maria Helena 
Kraeski - Docente 

Este projeto caracteriza-se como uma atividade de extensão universitária, que 
tem como objetivo a iniciação e a prática esportiva; detecção e fomento de 
talentos esportivos; assim como a formação, capacitação e qualificação de 
pessoas para atuam na área de ginástica rítmica.  O projeto destina-se ao 
atendimento de 200 meninas da comunidade com idade compreendida entre  4 
e 12 anos.  O trabalho de formação de ginastas pode ser assim visualizado:  
Grupos de preparação inicial: participam deste grupo todas as crianças 
inscritas no projeto, as atividades aqui desenvolvidas são bastante 
generalizadas e tem como principal objetivo o desenvolvimento das qualidades 



 

105 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

física e psicomotoras básicas;  Grupos de iniciação esportiva: dos grupos de 
preparação inicial são selecionadas algumas crianças para iniciarem a 
preparação específica,  este grupo é formado por  meninas com idade entre 08 e 
09 anos, estas crianças tem seu trabalho direcionado a formação de jovens 
atletas.  Grupos de aperfeiçoamento desportivo fazem parte deste grupo 
meninas com idade compreendida entre 10 e 12 anos, que passaram pelos 
grupos anteriores, o objetivo deste grupo é a iniciação das ginastas para as 
competições.   As aulas serão realizadas duas vezes por semana para os dois 
primeiros grupos e três vezes para o grupo de aperfeiçoamento desportivo.  

APERFEIÇOAMENTO 
EM GINÁSTICA 
RÍTMICA 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Maria Helena 
Kraeski - Docente 

Este projeto caracteriza-se como uma atividade de extensão universitária, 
apresentando os seguintes objetivos:  Objetivo Geral: Este projeto tem como 
objetivo a o aperfeiçoamento desportivo em ginástica Rítmica.  Objetivos 
Específicos:  * Contribuir para o aperfeiçoamento técnico da equipe  * Vincular 
o nome da UDESC, a equipe de Ginástica Rítmica da ADIEE/FME de 
Florianópolis;.  * Proporcionar aos acadêmicos do CEFID/UDESC a interlocução 
teoria/prática no âmbito do curso, contribuindo com o desenvolvimento da 
formação acadêmica, oportunizando um espaço de produção de novos saberes 
nas várias áreas.  * Criar um campo de formação de novos profissionais 
(especialização) para aturem com esta modalidade   A equipe de Ginástica 
Rítmica da ADIEE/FME de Florianópolis é formada por 40 meninas, 
distribuídas nas categorias, pré infantil, infantil, juvenil e adulto.  O treinamento 
das categorias juvenil e adulto é realizado de segunda a sexta no período 
vespertino e aos sábados nos períodos matutino e vespertino, enquanto as 
categorias pré infantil e mirim realizam seus treinamentos nas segundas, 
quartas  e sextas no período vespertino.   O treinamento é dividido em sessões, 
sendo que cada profissional é responsável pela avaliação, planificação e 
orientação de suas atividades. Uma vez por semana a equipe se reúne para 
avaliar e reorganizar o treinamento.   

Atenção a saúde do 
portador de sequela 

Programa Centro de 
Ciências 

Stella Maris 
Michaelsen - 

O programa Atenção a saúde do portador de seqüela de acidente vascular 
cerebral (AVC) terá suas ações desenvolvidas nas dependências do Centro de 
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de Acidente Vascular 
Cerebral 

da Saúde 
e do 
Esporte 

Docente Ciências da Saúde e do Esporte CEFID/UDESC – Florianópolis/SC, e nos Bairros 
Abraão e Vila Aparecida nas proximidades deste Centro. Estas incluem a 
avaliação das necessidades da população residente nos bairros acima citados, 
com visitas fisioterapêuticas diagnósticas onde será realizado o levantamento 
de pacientes apresentando seqüelas AVC. A visita é seguida de avaliação do 
nível de incapacidade dos pacientes, quando presente, orientação domiciliar e 
do estabelecimento do tipo de assistência indicada. A atividades serão divididas 
em três níveis dependendo do grau de comprometimento e da cronicidade da 
seqüela: (1) pacientes com seqüelas recentes que eventualmente não estejam 
recebendo atendimento especializado serão orientados a procurar as Unidades 
Locais de Saúde para encaminhamento ao atendimento oferecido pela Clínica 
Escola de Fisioterapia da UDESC incluindo avaliação/orientação 
fonoaudiológica; (2) pacientes com seqüelas antigas e com capacidade de 
locomoção serão encaminhados para o grupo de terapia/exercício que 
desenvolve as atividades duas vezes por semana nas dependências do CEFID; 
(3) os indivíduos acamados receberão visitas de acompanhamento. As 
atividades nas Unidades Locais de Saúde visam o desenvolvimento de ações de 
educação à população.   

“2o. CURSO DE 
ATUALIZAÇAO EM 
REABILITAÇAO 
PULMONAR DO 
CEFID/UDESC” 

Curso Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Darlan Lauricio 
Matte - Docente 

O 2o.CURSO DE ATUALIZAÇAO EM REABILITAÇAO PULMONAR DO 
CEFID/UDESC ocorrerá no 1o. final de semana de agosto de 2008 no auditório 
1 do CEFID/UDESC (08 e 09 de agosto). O curso será desenvolvido com o 
palestrante Prof. MSc. Marlus Karsten, que é doutorando do programa de 
Mestrado em fisioterapia da UFSCar e se objetiva atualizar os acadêmicos e 
profissionais que trabalham ou possuem interesse em relação à área de 
fisioterapia respiratória, mais especificamente os que trabalham com avaliação 
de pacientes para a Reabilitação Pulmonar. O curso terá a duração de 10 horas 
aula e abordará as formas relevântes ao fisioterapeuta de como avaliar a 
capacidade funcional de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 
tanto para determinação dos objetivos do tratamento quanto para 
comprovação da efetividade dos programas de reabilitação pulmonar. 
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Projeto TERAPEUTAS 
DA ALEGRIA - UDESC 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Rita de Cássia Paula 
Souza - Docente 

A internação hospitalar é uma situação estressante. Mesmo em casos mais 
simples, ao procurar o serviço de saúde, o paciente geralmente encontra-se 
debilitado física e psicologicamente. O fato é amplificado pelo ambiente frio e 
impessoal e pela posição de distanciamento ou de superioridade assumida 
pelos profissionais da saúde. O Projeto Terapeutas da Alegria é um projeto-
irmão, ou seja, tem origem na Universidade do Sul Catarinense (UNISUL). É 
uma parceria que tem como objetivo principal contribuir para a formação de 
profissionais socialmente responsáveis, criativos, sensíveis, conscientes da 
importância do trabalho interdisciplinar e dos princípios da humanização e da 
educação para a saúde. Inspirado no filme Patch Adams: o amor é contagioso, 
estrelado por Robin Williams (1998), inclui em sua metodologia práticas de 
grupo, dinâmicas de integração e socialização, ensaios e apresentações de 
teatro, música e canto, composição e improvisação musical, produção de 
esquetes e improvisações teatrais, debate sobre os temas propostos, discussão 
dos relatórios de visita, como preparação para as visitas visando os benefícios 
dos aspectos positivos trazidos pelo brincar em situação de hospitalização. 

Semana Acadêmica 
dos Cursos de 
Fisioterapia e 
Educação Física do 
Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte. 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Rita de Cássia Paula 
Souza - Docente 

A Semana Acadêmica dos Cursos de Fisioterapia e Educação Física (SAFE) do 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, surge como um espaço de discussão do movimento estudantil. 
Pretende ser um evento anual, realizado pelo Diretório Acadêmico Seis de 
Fevereiro (DASEFE), Centro Acadêmico de Fisioterapia (CAFISIO) e Centro 
Acadêmico Livre de Educação Física (CALEF), sob a coordenação da professora 
Rita de Cássia Paula Souza, com apoio do Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte e dos Departamentos de Educação Física e Fisioterapia.  A SAFE será 
realizada em Florianópolis – SC no CEFID/UDESC de 18 a 22 de maio de 2009 
em que através de um ciclo de palestras e atividades diversas, procurará 
atualizar profissionais e acadêmicos, contribuindo com a relação 
interuniversidades e crescimento profissional.   A segunda edição buscará  
inserir os estudantes nas questões relativas à educação dos profissionais de 
Saúde quanto à inserção de deficientes físicos e mentais na sociedade. 
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Programa de atenção 
integral à criança com 
câncer 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Thaís Silva Beltrame 
- Docente 

O Programa de atenção Integral à criança com câncer surgiu da necessidade de 
proporcionar melhor qualidade de vida às crianças e famílias atendidas em 
serviços secundários de saúde, bem como aos funcionários deste serviço. 
Através de uma parceria desenvolvida entre o CEFID/UDESC e a Associação de 
Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão AVOS. Baseado nas 
bases da educação - ensino, pesquisa e extensão - o programa possibilitará que 
os universitários, através da prestação de serviços voluntários, coloquem em 
prática os conhecimentos teóricos, proporcionando um serviço qualificado e 
gratuito à comunidade, despertando assim a consciência social, com retribuição 
do que lhe foi ofertado com financiamento público. Do mesmo modo, 
favorecerá a ampliação do serviço voluntário prestado na instituição. As 
intervenções com as crianças são realizadas através de atividades lúdicas, 
enquanto seus familiares recebem orientações sobre como exercitar a 
resiliência, além de atividades físicas e ocupacionais enquanto as crianças são 
atendidas. Com os funcionários são realizadas atividades de ginástica laboral, 
assim como a troca de informações e experiências com a Associação de 
Voluntários..    

Atendimento 
fisioterapêutico à 
comunidade 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Mayco Morais 
Nunes - Docente 

O projeto de extensão 'Atendimento fisioterapêutico à comunidade' visa 
proporcionar aos acadêmicos do Curso de Fisioterapia uma vivência prática de 
seus conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e práticas através da 
execução de atendimentos fisioterapêuticos de forma supervisionada. O público 
a ser atendido é formado por pacientes encaminhados à 'Clínica Escola do 
CEFID/UDESC', atletas de equipes do CEFID bem como demais equipes da 
Grande Florianópolis e a comunidade acadêmica (servidores e acadêmicos da 
UDESC) que necessita da atenção fisioterapêutica. O projeto funciona no 
período noturno e representa sua importância por duas vertentes: primeira; a 
responsabilidade social por atender inúmeras pessoas que não teriam acesso à 
Fisioterapia e a segunda; aprimoramento profissional por reperesentar um 
local diferenciado para execução das habilidades e competências profissionais. 

NÚCLEO DE ESTUDOS Programa Centro de Maria Helena O programa tem como objetivo criar um foro de discussão e fomento a 
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DA GINÁSTICA Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Kraeski - Docente atividade ginástica em suas diferentes manifestações. Assim, o programa 
envolve inicialmente três ações diferenciadas: (a) ESCOLA DE INICIAÇÃO A 
GINÁSTICA RÍTMICA, que tem como objetivo a iniciação e a prática esportiva; 
detecção e fomento de talentos esportivos; assim como a formação, capacitação 
e qualificação de pessoas para atuam na área de ginástica rítmica. O projeto 
destina-se ao atendimento de 200 meninas da comunidade com entre 4 e 12 
anos. ; (b) APERFEIÇOAMENTO EM GINÁSTICA RÍTMICA, este projeto tem 
como objetivo a o aperfeiçoamento desportivo em ginástica Rítmica, o projeto 
visa atender 40 meninas, distribuídas nas categorias, pré infantil, infantil, 
juvenil e adulto; (c) UDESC NA EMPRESA - PROGRAMA DE GINASTICA 
LABORAL, O objetivo do projeto geral do projeto é oferecer sessões de ginástica 
laboral aos técnico-administrativos e funcionários da UDESC. A fim de 
proporcionar a melhora na qualidade de vida desses trabalhadores, por meio 
de atividades que propiciam o relaxamento muscular, melhora no 
relacionamento entre os funcionários, aumento da disposição para tarefas, 
prevenção das LER (Lesões por esforços repetitivos)/DORT (Distúrbios ósteo-
musculares relacionados ao trabalho), estímulo para realização de exercício 
regularmente e equilíbrio físico e mental.  

Atenção à Saúde a 
portadores de seqüela 
de Acidente Vacsular 
Cerebral (AVC) 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Stella Maris 
Michaelsen - 
Docente 

O programa Atenção a saúde do portador de seqüela de acidente vascular 
cerebral (AVC) terá suas ações  desenvolvidas nas dependências do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte CEFID/UDESC –  Florianópolis/SC, e nos Bairros 
Abraão e Vila Aparecida nas proximidades deste Centro. Estas incluem a  
avaliação das necessidades da população residente nos bairros acima citados, 
com visitas  fisioterapêuticas diagnósticas onde será realizado o levantamento 
de pacientes apresentando seqüelas  AVC. A visita é seguida de avaliação do 
nível de incapacidade dos pacientes, quando presente, orientação  domiciliar e 
do estabelecimento do tipo de assistência indicada. A atividades serão divididas 
em três níveis  dependendo do grau de comprometimento e da cronicidade da 
seqüela: (1) pacientes com seqüelas  recentes que eventualmente não estejam 
recebendo atendimento especializado serão orientados a  procurar as Unidades 
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Locais de Saúde para encaminhamento ao atendimento oferecido pela Clínica  
Escola de Fisioterapia da UDESC incluindo avaliação/orientação 
fonoaudiológica; (2) pacientes com  seqüelas antigas e com capacidade de 
locomoção serão encaminhados para o grupo de terapia/exercício  que 
desenvolve as atividades duas vezes por semana nas dependências do CEFID; 
(3) os indivíduos  acamados receberão visitas de acompanhamento. As 
atividades nas Unidades Locais de Saúde visam o  desenvolvimento de ações de 
educação à população.   

Promoção de Saúde 
nas Unidades  Locais 
de Saúde com foco na 
prevenção de Doenças 
Cerebrovasculares 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Stella Maris 
Michaelsen - 
Docente 

O projeto Promoção de Saúde nas Unidades de Saúde Locais com foco na 
prevenção de Doenças Cerebrovasculares constitui em uma das ações do 
Programa Atenção à saúde do portador de seqüela de acidente vascular 
cerebral (AVC) e terá suas ações desenvolvidas nas Unidades Locais de Saúde 
dos Bairros Abraão e Vila Aparecida nas proximidades Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte CEFID/UDESC. As atividades visam o desenvolvimento de 
ações de educação à população com vistas a promoção de hábitos de vida 
saudáveis, grupos de discussão sobre os riscos de Doenças Cerebrovasculares 
assim como suas conseqüências. As ações deverão ser baseadas no perfil 
epidemiológico da população local e suportadas por evidências identificadas na 
literatura. Com propostas de educação baseadas na compreensão das 
prioridades do paciente e sua família. 

Atendimento em 
grupo de portadores 
de seqüela de 
Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Stella Maris 
Michaelsen - 
Docente 

O projeto Atendimento em grupo de portadoras de seqüela de AVC é uma das 
ações do Programa Atenção a saúde do portador de seqüela de acidente 
vascular cerebral (AVC) e terá suas ações desenvolvidas nas dependências do 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte CEFID/UDESC – Florianópolis/SC. Os 
pacientes inscritos na Clinica Escola de Fisioterapia do CEFID ou aqueles 
encaminhados a partir da visita domiciliar irão participar das atividades de 
atendimento em grupo baseado na abordagem orientada a tarefa, desenvolvido 
duas vezes por semana nas dependências do CEFID. Além destas atividades os 
pacientes poderão participar do grupo de exercícios. Uma vez por semana será 
desenvolvida a atividade de grupo de Atividades de Vida Diaria (AVDs), onde os 
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participantes com sequela mais cronica poderão passar a sua experiência para 
os parcipantes com sequela mais recente, sob supervisão da Terapeuta 
Ocupacional. Os participantes passarão, quando indicado, por uma avaliação 
com a Fonoaudióloga seguida de orientação ou seguimento se necessário. Além 
dos atendimentos/exercícios em grupo serão realizadas reuniões em grupo 
com cuidadores visando aumentar a autonomia dos pacientes e diminuir a 
carga dos cuidadores.  

Visitas diagnósticas e 
avaliação funcional de 
portadores de seqüela 
de Acidente Vascular 
Cerebral 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Stella Maris 
Michaelsen - 
Docente 

O projeto Visitas diagnósticas e avaliação funcional do portador de seqüela de 
acidente vascular cerebral (AVC) terá suas ações desenvolvidas Bairros Abraão 
e Vila Aparecida nas proximidades do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 
CEFID/UDESC – Florianópolis/SC. Estas incluem a avaliação das necessidades 
da população residente nos bairros acima citados, com visitas fisioterapêuticas 
diagnósticas onde será realizado o levantamento de pacientes apresentando 
seqüelas AVC. A visita é seguida de avaliação do nível de incapacidade dos 
pacientes, quando presente, orientação domiciliar e do estabelecimento do tipo 
de assistência indicada. A atividades serão divididas em três níveis dependendo 
do grau de comprometimento e da cronicidade da seqüela: (1) pacientes com 
seqüelas recentes que eventualmente não estejam recebendo atendimento 
especializado serão orientados a procurar as Unidades Locais de Saúde para 
encaminhamento ao atendimento oferecido pela Clínica Escola de Fisioterapia 
da UDESC incluindo avaliação/orientação fonoaudiológica; (2) pacientes com 
seqüelas antigas e com capacidade de locomoção serão encaminhados para o 
grupo de terapia/exercício que desenvolve as atividades nas dependências do 
CEFID; (3) os indivíduos acamados receberão visitas de acompanhamento.   

Cantoterapia Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Sergio Eduardo 
Parucker - Docente 

O projeto de Cantoterapia do programa de extensão Grupo de Estudos da 
Terceira Idade –GETI iniciou no primeiro semestre de 1998. Inicialmente teve a 
participação de 10 idosas, coordenadas pela voluntária Rosa Maria Lehamann. 
Em 1999 a profª Suleni Alvares Rodrigues, professora voluntária,  apresentou 
um novo projeto com o objetivo de buscar perspectivas para maior valorização 
do ser humano e suas potencialidades, estimulando - através da criatividade na 
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expressão musical - a sua participação na sociedade. A cada encontro são 
realizados exercícios de respiração e técnicas vocais, dinâmicas de grupo e 
ensaios para apresentação em público, fazendo parte do processo terapêutico. 
As aulas ocorrem numa sala de aula do CEFID,  uma ve por semana, com 
duração de duas horas. Os reportórios das músicas são escolhidos no grupo. O 
grupo geralmente é convidado para fazer apresentação em locias e eventos da 
grande Florianópolis. 

CAPACITAÇÃO PARA 
UTLIZAÇÃO DO 'TEST 
OF GROSS MOTOR 
DEVELOPMENT' 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Ruy Jornada Krebs - 
Docente 

O objetivo do presente projeto é fornecer o conhecimento necessário para os 
pesquisadores da área do comportamento motor, sejam  estes, acadêmicos ou 
professores, na utilização do Test of Gross Motor Development (TGMD-2), 
proposto por Ulrich 2000. Esta bateria de testes atualmente tem sido apontapa 
pelos pesquisadores como um dos melhores instrumentos para a avaliação das 
habilidades motoras fundamentais, em crianças entre seis e dez anos de idade. 
Dessa forma, a capacitação dos pesquisadores do Desenvolvimento Motor 
inseridos na UDESC, quanto a utilização desta bateria, é de suma importância 
para o desenvolvimento do conhecimento da área do comportamento motor 
em solo catarinense. 
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Ensino de 
AutoCad para 
jovens de 
comunidades 
carentes da 
região do Alto 
Vale do Estado 

Curso Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Rogério Simões - 
Docente 

O presente projeto de extensão tem a intenção de proporcionar aos jovens da Região 
do Alto Vale do Rio Itajaí acesso a uma formação profissional qualificada na área de 
desenhistas utilizando softwares comerciais, que neste caso será baseado no software 
AutoCad 2007. Pretende-se desta forma preparar jovens que já possuam 
conhecimento mínimo de informática para atuarem em empresas que necessitem dos 
serviços de desenhista utilizando softwares como AutoCad, SolidWorks, dentre outros. 

Inclusão Digital 
para 
Adolescentes 

Curso Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Rogério Simões - 
Docente 

Este projeto visa oferecer curso de informática para adolescentes carentes, com o 
objetivo de proporcionar-lhes a inclusão digital e aumentando-lhes as chances de 
inserção no mercado de trabalho. Serão oferecidos aos participantes conceitos básicos 
sobre Windows, Word, Excel e internet, para que possam utilizar o computador nas 
tarefas do dia-a-dia. O curso será subdividido em quatro (4) etapas, quais são: 
introdução ao Sistema Operacional Windows; editor de texto Word; planilha 
eletrônica Excel; internet. Em primeiro momento serão ensinados os conceitos de 
informática básica, enfocando o Windows Explore, para que os alunos possam utilizar 
o computador para criar, excluir, copiar e renomear pastas e arquivos gravados no HD. 
Logo após, será ensinado a utilização do editor de texto Word, com conceitos básicos e 
avançados. Na terceira etapa será estudado o Excel, possibilitando o desenvolvimento 
de planilhas eletrônicas bastante utilizadas nas empresas, por fim, serão fornecidos 
conceitos sobre a internet para que os participantes possam ter acesso ao mundo 
globalizado da informação. Em todas as etapas, serão ministradas aulas com conteúdo 
teórico, oportunizando-lhes a prática no computador. 

Inclusão Digital: 
Acesso a Web 

Projeto Centro de 
Ensino do 

Rogério Simões - 
Docente 

A internet se transformou em uma das principais fontes de divulgação, informação e 
entretenimento, onde as pessoas acessam com freqüência páginas oficiais de 
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para Deficientes 
Visuais 

Alto Vale 
do Itajaí 

entidades governamentais, empresas, Universidades, páginas de pesquisas, Chat, entre 
várias outras no dia-a-dia. O grande problema encontra-se na oferta de páginas web 
para pessoas com deficiência visual, as quais se encontram excluídas do meio 
digitalizado da informação. Oferecer acesso a internet para as pessoas cegas é uma 
questão de compromisso social e dever de todos aqueles que disponibilizam 
informação através da rede mundial de computadores.  Este projeto visa a elaboração 
de páginas web voltadas para o acesso de pessoas com deficiência visual.   

Inclusão Digital 
na região do 
Alto Vale do 
Estado 

Programa Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Rogério Simões - 
Docente 

Este Programa tem por proposta desenvolver ações que integrem, inicialmente, 
pessoas da Região do Alto Vale do Estado que não tenham acesso nem domínio da 
informática, através de três ações distintas:  1. Ensino de Informática a Jovens 
Carentes  2. Ensino de AutoCad para Jovens Carentes  3. Criação de Páginas da Web 
para Portadores de Deficiência Visual  Todas as ações tem por meta a inclusão digital 
do público alvo, de forma a propiciar uma melhor acessibilidade no mercado de 
trabalho para estas pessoas.   

Aprendizagem 
na Terceira 
Idade 

Programa Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Dario Nolli - 
Docente 

Cada vez mais existe uma preocupação em fornecer uma melhor qualidade de vida 
para as pessoas da terceira idade. Tendo esta idéia como premissa, elaborou-se um 
conjunto de atividades/ ações para este publico alvo, visando inserí-los em um mundo 
onde as inovações tecnológicas estão presentes no seu dia-a-dia. Além disso, foram 
elaboradas atividades que tragam além de conhecimento, distração para estas 
pessoas. 

Inclusão Digital 
para Pessoas 
Idosas 

Curso Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Dario Nolli - 
Docente 

Este projeto visa oferecer curso de informática para idosos, proporcionando a inclusão 
digital para pessoas da melhor idade. Serão oferecidos aos participantes, conceitos 
básicos sobre Windows e internet, oferecendo subsídios para que possam utilizar o 
computador nas tarefas do dia-a-dia. Em primeiro momento serão ensinados os 
conceitos de informática básica, enfocando o Sistema Operacional Windows, para que 
os alunos possam utilizar o computador da melhor forma, possibilitando a 
organização das pastas (diretórios), sendo possível criar, excluir, copiar, renomear 
pastas e arquivos gravados no HD. Em segundo momento, serão fornecidos conceitos 
sobre a internet para que os participantes possam ter acesso ao mundo globalizado da 
informação, realizando as mais variadas tarefas com a utilização de um navegador de 
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internet. Em todas as etapas, serão ministradas aulas com conteúdo teórico, 
oportunizando aos participantes a prática através do uso de computadores.     

TALENTOS E 
COMPETÊNCIAS 
NA TERCEIRA 
IDADE: 
momentos para 
identificar e 
estimular 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Dario Nolli - 
Docente 

O projeto de extensão universitária intitulado: “talentos e competências na terceira 
idade: momentos para identificar e estimular” pretende estimular a partir de 
identificação prévia, as competências que existem nos integrantes dos grupos. O 
objetivo geral do projeto estima potencializar as competências individuais visando 
auto-realização das pessoas integrantes de grupos de terceira idade. Parte-se da 
premissa que competência seja conforme Mills (2002) seja uma habilidade para fazer 
alguma coisa. Desta forma, acredita-se que está relacionado com o desempenho de 
uma pessoa, dando destaque na realização de uma tarefa ou em uma determinada 
situação oriunda de talentos. 

A TERCEIRA 
IDADE NA 
UNIVERSIDADE 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Dario Nolli - 
Docente 

O projeto de extensão universitária intitulado: “A Terceira Idade na Universidade”, 
constitui uma proposta de educação permanente, visando resignificar e atualizar os 
conhecimentos da terceira idade, possibilitando ao mesmo tempo a integração e 
convivência dos grupos das diversas comunidades local. O projeto pretende promover 
palestras com orientações sobre os mais diversos assuntos, a fim de transformar a 
concepção sobre o envelhecimento deixando de ser uma idade de recolhimento e 
descanso para se transformar em um período de conhecimento, atividade, lazer e 
realização pessoal. 

Informativo do 
CEAVE 

Prestação de 
Serviços 

Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Ailton Barbosa - 
Docente 

Este projeto busca oportunizar aos acadêmicos do CEAVE e estudantes das Escolas 
Municipais, Estaduais e Particulares da Região da 14ª Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional de Ibirama, a possibilidade de ter acesso às notícias e 
informações do Centro de Ensino do Alto Vale do Estado bem como de toda a UDESC. 
Tendo em vista que o Centro é recente na região, e grande parte dos habitantes não 
tem acesso à Internet, esta seria uma alternativa para divulgar os acontecimentos do 
CEAVE. Além disso, terá papel importante na popularização do Centro levando ao 
público as ações da UDESC na região. 

As Práticas de 
Leituras nas 
Escolas: um 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 

Ailton Barbosa - 
Docente 

O projeto de extensão universitária apresentado pelo Centro de Ensino do Alto Vale do 
Estado, pretende elaborar com os professores municipais de José Boiteux(SC), 
metodologias de práticas de leituras. As metodologias serão elaboradas a partir de 
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espaço de 
manifestações 
culturais 

do Itajaí leituras de autores da área que possam embasar as observações dos conceitos 
implícitos em algumas das práticas. Pode-se dizer que uma das grandes dificuldades 
de educadores é conseguir identificar a teoria nas práticas conforme Freire (2000) 
fazer a reflexão a partir de nossa prática, a práxis. A partir da identificação, acredita-se 
que seja possível mudar algumas metodologias e assim contribuir com novas práticas 
de leituras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

AÇÕES DE EXTENSÃO – CEPLAN 

EDITAL PAEX  01/2008- PROEX 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

Inovação 
Organizacional: 
Gestão de 
Processos  

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Marzely Gorges 
Farias - Docente 

O curso pretende sensibilizar os empresários e colaboradores das empresas do APL 
madeira móveis do Alto Vale do Rio Negro para a importância da inovação 
organizacional baseada na gestão de processos produtivos visando a melhoria contínua 
e a busca pela excelência e conseqüentemente da competitividade 

Cartilha 
“Importância da 
água e seu uso 
racional”. 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Neudi José 
Bordignon - 
Docente 

O presente projeto visa a elaboração de uma cartilha direcionada à sociedade, com 
informações sobre os instrumentos de gestão de recursos hídricos, ressaltando a 
importância da água e do seu uso racional. De acordo com a Unesco, em seu 2º Informe 
sobre os Recursos Hídricos no Mundo, a saúde humana está diretamente relacionada às 
condições de qualidade da água.  É necessário, que se garanta o acesso à água para a 
presente e futuras gerações, em quantidade e qualidade necessárias, buscando sempre 
o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. A idéia de 
desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade, nos remete à capacidade de 
progredir sem agressão ou dano aos recursos utilizados, trazendo, ao invés de 
conseqüências maléficas, benefícios a ambas as partes envolvidas: homem e ambiente. 
Neste contexto, é fundamental para a sociedade o entendimento da necessidade e 
importância dos instrumentos de gestão como mecanismo para garantia de acesso à 
água. Partindo-se do pressuposto de que para a participação da sociedade neste 
processo (exigida pela Lei Federal Nº 9.433/97), é necessário informação, o ponto de 
partida deve ser a socialização de informações e o estímulo à conscientização, para que 
desta forma, os resultados almejados possam ser alcançados. 

Curso de 
Desenvolvimento 
de Lideranças 
Juvenis do bairro 

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Chidambaram 
Chidambaram - 
Docente 

O curso de Desenvolvimento de Lideranças Juvenis do bairro é direcionado aos jovens 
de idade entre 15 e 18 anos do bairro Centenário da UDESC de São Bento do Sul, com o 
objetivo de capacitá-los para as práticas de protagonismo juvenil junto à comunidade, 
visando  desenvolvimento de ações que proporcionem desenvolvimento e melhorias 
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Centenário da 
UDESC de São 
Bento do Sul 

das condições sociais do entorno onde vivem. Refletir valores e incentivar a prática de 
projetos de desenvolvimento comunitário que envolvam mais jovens. Promover a 
reedição de conhecimentos, discutidos e adquiridos no curso, junto à comunidade. O 
Curso será realizado aos sábados pela manhã e a tarde.   

Inclusão Social Programa Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Chidambaram 
Chidambaram - 
Docente 

O programa inclusão social  oferece três cursos : Informática Básica, Curso de 
Desenvolvimento de Lideranças Juvenis e Curso de hardware básico para adolescentes 
do bairro Centenário.  A troca de experiências entre comunidade e universidade é um 
processo importante à formação do acadêmico e ao desenvolvimento da população. 
Através deste tipo de programa social, a Udesc vem cumprindo o seu papel social 
permitindo que a população carente possa ter acesso à universidade.  A edição 2008 do 
Programa Inclusão Social dará toda a atenção aos jovens e aos adolescentes do bairro 
Centenário e possívelmente incluirá também os jovens dos bairros vizinhos. Esta 
programa tem como objetivo principal qualificar os jovens na área de informática com 
conhecimento nos aplicativos como windows, editor de texto, planilhas, browser da 
Internet e sobre a montagem e mauntenção de micro computadores. Todas as ações 
serão realizadas nos laboratórios da Udesc em São Bento do Sul.     

Curso de 
Hardware Básico 
para 
adolescentes do 
Bairro 
Centenário 

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Chidambaram 
Chidambaram - 
Docente 

O curso oferecido será o de Hardware Básico direcionado aos adolescentes entre 15 e 
18 anos da comunidade local que tem como objetivo de dar uma visão geral de 
hardware como: conhecer o computador, placa mãe, placas, interfaces e afins e ensinar 
a instalar e montar micro e seus respectivos componentes. A ação será executada no 
laboratório de Hardware e Redes da Udesc em São Bento do Sul. O objetivo desta ação é 
para proporcionar aos jovens o acesso à Tecnologia de Informação.  

Informática 
Básica para 
Adolescentes 

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Chidambaram 
Chidambaram - 
Docente 

O curso oferecido será o de Informática Básica, direcionado a jovens e adolescentes com 
idade entre 15 e 18 anos do bairro Centenário e dos bairros vizinhos, do município de 
São Bento do sul. A ação tem como objetivo de ensinar e treinar o público na área de 
informática, com noções de: operação de micros, editor de textos, planilhas e internet. 
As aulas serão realizadas no laboratório de informática da Udesc em São Bento do Sul 
com apoio de material didático, um bolsista do programa do Inclusão Social e um 
bolsista voluntário. O curso terá duração de 24 horas. 

Semana Programa Centro de Felipe Eugênio Kich Visando promover a aquisição do conhecimento, por parte de estudantes do Curso de 
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Tecnológica 
2008 do Curso 
de Sistemas de 
Informação da 
UDESC/CEPLAN 

Ensino do 
Planalto 
Norte 

Gontijo - Docente Sistemas de Informação da UDESC em São Bento do Sul, bem como alunos de outras 
instituições e profissionais da área, Semana Tecnológica de Sistemas de Informação 
consiste em uma série de eventos relacionados, como palestras e mini-cursos. Além 
disso, o evento irá proporcionar a integração entre nossos estudantes, profissionais e 
alunos de outras instituições, sendo uma atividade ímpar de interesse extracurricular. 
Nessa oportunidade, serão discutidas tendências e tecnologias relacionadas aos setores 
de desenvolvimento de software e teleinformática, bem como assuntos de interesse 
universitário e relacionados ao empreendedorismo. 

Palestras da 
Semana 
Tecnológica- 
Sistemas de 
informação 

Evento Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Felipe Eugênio Kich 
Gontijo - Docente 

Em virtude do grande interesse e participação significativa dos alunos nas edições 
anteriores, propomos a realização da edição 2008 do evento consolidando a UDESC 
como referência em Tecnologia Industrial do Planalto Norte. 

Projeto de Mini 
Curso para 
semana 
tecnológica  

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Felipe Eugênio Kich 
Gontijo - Docente 

mini curso de programacao basica para desenvolvimento de softwares para dispositivos 
moveis 

Programa de 
Inovação e 
Sustentabilidade 
Ambiental 

Programa Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Marzely Gorges 
Farias - Docente 

O Programa Sustentabilidade Ambiental visa promover na UDESC fatores importantes 
como a interdisciplinaridade e a integração de acadêmicos e professores com a 
comunidade extra universitária, principalmente com o arranjo produtivo madeira 
móveis do Alto Vale do Rio Negro e com as organizações governamentais e não-
governamentais. O programa tem como meta demonstrar ao público alvo os resultados 
dos projetos de pesquisa desenvolvidos pela UDESC. com estudos de caso no APL 
madeira Móveis do AVRN .                As atividades desenvolvidas neste programa 
envolvem fatores de motivação não somente para os empresários do setor moveleiro, 
mas também para os colaboradores das empresas à receptividade das inovações que 
surgem na área de desenvolvimento Industrial sustentável, e isso ocorre de maneira 
bastante abrangente através da divulgação, de palestras e informações propiciadas pelo 
programa como um todo.   

PROGRAMA Programa Centro de Alfredo Balduino Este Programa atende a três projetos intitulados:  1 –  Futebol para o Futuro: Este 
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INTEGRADO DE 
ATENDIMENTO 
À JOVENS E 
ADOLESCENTES 
DE 
FLORIANÓPOLIS 
E SÃO BENTO DO 
SUL 

Ensino do 
Planalto 
Norte 

Santos - Docente projetos será realizado em comunidades da periferia de São Bento do Sul e 
Florianópolis envolvendo CEPLAN, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB/CCE-
UDESC e comunidade externa. Neste programa de atividades esportivas e lazer serão 
ministradas aulas de futebol divididas em categorias relativas as idades.  Às aulas 
acontecerão as terças, quintas e sábados.   2 – Pré-Vestibular Comunitário: Com este 
projeto, temos a preocupação de criar oportunidades para a ampliação do número de 
estudantes afrodescendentes e carentes, sabendo que a universidade, com programas 
de extensão tem viabilizado a continuidade destas pessoas no meio educacional. O curso 
será oferecido nos meses que antecedem o vestibular da UDESC.  3 – Educação 
Continuada: Com o objetivo de qualificar e informar, procuraremos atender as 
comunidade dos municípios envolvidos nos dois projetos anteriores atendendo  a 
jovens, adolescentes e trabalhares, com oficinas semanais onde o público alvo poderá 
fazer a opção de acordo com seu interesse e/ou necessidades. As oficinas serão 
oferecidas à medida que se façam necessárias.     

Pré-Vestibular 
Comunitário 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Alfredo Balduino 
Santos - Docente 

O Pré-Vestibular Comunitário tem a preocupação de criar oportunidades para a 
ampliação do número de estudantes afrodescendentes e carentes, sabendo que a 
Universidade do Estado de Santa Catarina, com seus programas e projetos de extensão 
tem viabilizado a continuidade destas pessoas no meio acadêmico. Em São Bento do Sul, 
acontece através da parceria entre  CEPLAN/UDESC e NEAB/CCE/UDESC, que coloca a 
disposição da comunidade suas instalações afim de atender e possibilitar a esta 
clientela uma oportunidade de conhecer os cursos oferecidos, bem como, pontuar que a 
Universidade do Estado de Santa Catarina e uma Instituição Pública de Ensino Superior 
e que todos tem o direito de conhece-la.        

Futebol para o 
Futuro 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Alfredo Balduino 
Santos - Docente 

Futebol para o Futuro: Este projeto será realizado em comunidades da periferia de São 
Bento do Sul e Florianópolis evolvendo CEPLAN, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro - 
NEAB/CCE-UDESC e comunidade externa. Neste programa de atividades esportivas e de 
lazer serão ministradas aulas teóricas e práticas de futebol divididadas em categorias 
relativas as idades. 

Educações 
Continuada de 

Projeto Centro de 
Ensino do 

Alfredo Balduino 
Santos - Docente 

Este projeto será realizado com comunidades da periferia de São Bento do Sul e 
Florianópolis envolvendo professor do Centro de Ensino do Planalto Norte, Núcleo de 
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Jovens e 
Adolescentes - 
São Bento do Sul 
/ Florianópolis 

Planalto 
Norte 

Estudos Afro-Brasileiros do Centro de Ciências da Educação, professores das Redes de 
Ensino Público de São Bento do Sul/Florianópolis e comunidade externa. Neste 
programa de atividades com abrangência a jovens, adolescentes e professores 
trabalharemos com oficinas semanais onde o público alvo poderá fazer a opção de 
acordo com seu interesse e/ou necessidades. As ofícinas serão oferecidas a medida que 
se façam necessárias, no horário do Projeto Futebol para o Futuro, Pré-Vestibular 
Comunitário e/ou em outros horários e espaços pertinentes a estas práticas,  com 
trabalho efetivo com está clientela, bem como com os educadores das instituições 
educativas regulares dos participantes. Este Projeto pressupõe subsidiar as 
necessidades surgidas nos outros dois projetos do programa.  

Inovação 
Organizacional: 
Gestão de 
Processos 

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Nadir Radoll 
Cordeiro - Docente 

O curso pretende sensibilizar e capacitar os empresários e colaboradores das empresas 
e os docentes e discentes das IES do APL madeira móveis do Alto Vale do Rio Negro 
para a importância da inovação organizacional baseada na gestão de processos 
produtivos visando a melhoria contínua e a busca pela excelência e conseqüentemente 
da competitividade no mercado global. 

Inovação: 
Prospecção 
Tecnológica 

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Marzely Gorges 
Farias - Docente 

A resposta das empresas às novas conformações competitivas tem se dado através de 
inovações em produtos, processos e organizacionais.  No entanto, os montantes de 
recursos necessários, humanos e financeiros, nem sempre estão disponíveis. Deste 
modo, as empresas têm recorrido a estratégias colaborativas para agregarem as 
competências que ainda não possuem. A atuação em arranjos produtivos locais com a 
participação das IES é tida como facilitadora da difusão e da geração de inovações. 
Neste sentido, este curso de extensão visa cumprir o papel da UDESC no APL por meio 
da capacitação na área de prospecção tecnológica para compreender e promover a 
geração de inovações tecnológicas na indústria de móveis do arranjo produtivo do Alto 
Vale dor Rio Negro (SC). O curso está integrado ao projeto de pesquisa “Sistema de 
Informação e gestão para a implantação do Núcleo de Inovação Tecnológico no APL 
madeira Móveis do Alto Vale do Rio Negro” vinculado a Chamada Pública 
FAPESC/PROGEPI/NIT n. 002/2006, que visa apoiar a gestão da propriedade 
intelectual resultante das pesquisas geradas na(s) instituição(ões) e empresas do APL e 
a disseminação dessa cultura na sociedade catarinense no âmbito do Programa de 
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Gestão da Propriedade Intelectual e da Rede Catarinense de Propriedade Intelectual . 

Projeto de mini 
curso para a 
semana 
tecnologica 2008 

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Alexandre Magno de 
Paula Dias - Docente 

mini curso para desenvolver conhecimentos sobre ferramentas modernas de design 

Palestras da 
Semana 
Tecnológica 

Evento Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Alexandre Magno de 
Paula Dias - Docente 

Em virtude do grande interesse e participação significativa dos alunos nas edições 
anteriores, propomos a realização da edição 2008 do evento consolidando a UDESC 
como referência em Tecnologia Industrial do Planalto Norte. 

  Seminário de 
Inovação e 
Sustentabilidade 
Ambiental   

Evento Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Marzely Gorges 
Farias - Docente 

Visa no escopo da parceria da FETEP e da UDESC contribuir eficazmente para a 
promoção do desenvolvimento sustentável regional do norte catarinense no âmbito da 
ciência, tecnologia e inovação para a a cadeia produtiva madeira móveis. Demonstrar a 
importância e os resultados do processo de integração da Universidade do Estado de 
Santa Catarina com a Política Pública, o setor empresarial e a sociedade - em especial, 
por meio das redes de empresas denominadas “Arranjos Produtivos Locais”, no avanço 
do uso do conceito de educação e pesquisa em Produção mais Limpa para a promoção 
do desenvolvimento sustentável regional.  
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Crer sendo no 
sertão 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Barbara Giese - 
Docente 

Desenvolver atividades de educação ambiental e cultural vivencial de 
forma que envolva a comunidade do Sertão do Ribeirão através da 
valorização da sua cultura, história e do seu meio ambiente. Criar 
condições para que os moradores, por eles mesmos, desenvolvam uma 
consciência que ajude na resolução de problemas sócio-ambientais que 
dizem respeito a todos. 

Objetos da 
Escola: Registro e 
inventário dos 
móveis e objetos 
do acervo do 
Museu da Escola 
Catarinense - 2ª 
Edição 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Vera Lucia Gaspar da 
Silva - Docente 

Na primeira edição deste projeto desenvolveu-se um Banco de Dados 
para registro e inventário do acervo, acompanhando as convenções 
estabelecidas no Caderno de Diretrizes Museológicas do IPHAN. O Museu 
da Escola Catarinense faz parte hoje do Sistema Nacional de Museus e 
deve organizar sua base administrativa e de atuação aos padrões do 
DEMU. O cadastro das peças implica principalmente na sua descrição, 
origem, localização, estado de conservação ou deterioração e 
intervenções necessárias. O acesso e busca das informações é feito 
através de uma linguagem conhecida por “php” e pode ser feito através 
de um link no site www.museudaescola.udesc.br. Além de móveis e 
objetos, o acervo do Museu da Escola Catarinense contempla 
documentos, livros, fotografias e acervo de história oral. Devido a sua 
dimensão foi preciso priorizar o registro de alguma parte do acervo, 
optando-se por iniciar pelo cadastro dos objetos, devendo dar 
continuidade, nesta segunda edição, com o registro de fotos, livros, 
documentos e do acervo de história oral. Seguindo o manual para 
preenchimento da planilha de Inventário de Acervos presente no 
Caderno de Diretrizes Museológicas do IPHAN foram mantidos os 37 
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campos de cadastro mais um espaço para inserção de foto digitalizada.   

Seminários de 
Aprofundamento 
Teórico: Justiça, 
Êxito e Fracasso 
na Escola – 4ª 
Edição 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Vera Lucia Gaspar da 
Silva - Docente 

Este Projeto integra o Programa de Extensão 'Museu da Escola 
Catarinense'. Trata-se de Projeto de Cursos organizado a partir de 
seminários de aperfeiçoamento teórico, vinculados ao projeto de 
Pesquisa “Justiça, Êxito e Fracasso na Escola: o impacto sobre os 
processos de socialização e de construção das identidades profissionais 
dos professores catarinenses (1950-2005) (Articulado a projeto nacional 
envolvendo São Paulo e Bahia e Santa Catarina)”. Nesta atividade estão 
envolvidos docentes dos Centros de Ciências da Educação da UDESC e 
UFSC, bolsistas de Iniciação Científica e Extensão vinculados ao Programa 
Museu da Escola Catarinense, aos grupos e linhas que abrigam a pesquisa 
referida, bem como, alunos dos Programas de Pós-Graduação dos dois 
Centros. Os textos que embasam os Seminários são acordados pelas 
equipes, no intuito de se estabelecer uma base teórica comum que dê 
sustentação aos trabalhos de investigação e análise.  

Memórias do 
Museu – 2ª 
Edição 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Lilian Mendonça - 
Técnico 
Administrativo 

Este Projeto está vinculado ao Programa de Extensão 'Museu da Escola 
Catarinense'. A ação estará voltada para o registro documental e 
fotográfico de todas as fases de desenvolvimento e execução do projeto 
de implantação do Museu da Escola Catarinense. Alia-se aqui o 
necessário trabalho de investigação acerca de origem do prédio, evolução 
das intervenções executadas, etapa na qual este projeto participará 
através da localização de plantas antigas, diários de obras realizadas e 
registros fotográficos. Como trabalho final prevê-se a apresentação de 
um dossiê com todos os registros feitos, bem como, a elaboração de 
material iconográfico com o conjunto de imagens e dados localizados e 
produzidos. Durante todo o desenvolvimento do projeto será 
oportunizada a atuação de acadêmicos, particularmente dos cursos de 
Arquitetura e História.   

Programa 
Nenhum a 

Programa Centro de 
Ciências 

Gersolina Antonia de 
Avelar Lamy - 

O Programa de Extensão:Nenhum a Menos-Atividades de professores e  
alunos no processo de letramento,agrega projetos,cursos,grupos de 
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Menos-
Atividades de 
professores e 
alunos no 
processo de 
letramento 

Humanas e 
da 
Educação 

Docente estudos e eventos que visem atender às necessidades de 
professores,alunos,pais e instituições no processo de desenvolvimento de 
crianças frente à aprendizagem da leitura e da escrita. 

Museu da Escola 
Catarinense 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Vera Lucia Gaspar da 
Silva - Docente 

O Programa 'Museu da Escola Catarinense' reúne um conjunto de ações 
de extensão e serve de apoio ao trabalho de concepção e gestão dos 
projetos de implantação do Museu abrigando ações básicas de 
estruturação e institucionalização. Fazem parte deste Programa os 
seguintes Projetos: I) Projetos de Extensão: 1) Objetos da Escola: 
Registro e inventário dos móveis e objetos do acervo do Museu da Escola 
Catarinense - 2ª Edição. COORDENADOR(A)a: Vera Lucia Gaspar da Silva. 
2) Entre Papéis: Preservação física do acervo bibliográfico e documental 
do Museu da Escola Catarinense - 2ª Edição. COORDENADOR(A)a: Gisela 
Eggert-Steindel. II) Curso de Capacitação: Seminários de 
Aprofundamento Teórico: Justiça, Êxito e Fracasso na Escola – 4ª Edição. 
COORDENADOR(A)as: Vera Lucia Gaspar da Silva - UDESC e Ione Ribeiro 
Vale - UFSC  

Curso de 
Formação de 
Professores 
Alfabetizadores 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Gersolina Antonia de 
Avelar Lamy - 
Docente 

        Consiste em um curso de 160 horas aula, ministradas por 
professores do grupo de pesquisa e formação continuada  intitulado 
“Desenvolvimento da Criança no Processo de Alfabetização”.        O grupo 
é constituído por 02 formadores e 30 alunos. O projeto visa pesquisar a 
ação durante o processo de formação dos envolvidos.    

Uma Comunidade 
Empreendedora 
e Cidadã 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Denise Soares Miguel 
- Docente 

Este projeto propõe a organização de mulheres das Comunidades Nova 
Esperança numa cooperativa de artesanato desenvolvida na perspectiva 
da economia solidária. Na atividade de confecção e costumização de 
roupas e objetos decorativos, a partir de reaproveitamento de tecidos, as 
mulheres são incentivadas a buscar uma melhoria na qualidade de suas 
vidas e a reflexão sobre o exercício de cidadania implicado nas 
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possibilidades de trabalho e geração de renda. Tem-se a intenção de 
promover a criação de um espaço de trocas de saberes, elevação da auto-
estima, e fundamentalmente, uma alternativa na participação das 
mulheres na geração da renda familiar. As atividades visam o exercício 
da criatividade e a capacitação profissional com oficinas, palestras e 
cursos. No intercâmbio com outras instituições sócio-educativas buscar-
se-a criar oportunidades na elaboração de conhecimentos específicos 
relacionados à economia solidária, ao cooperativismo e as atividades de 
formação profissional em si. Os princípios que articulam essas ações 
estão vinculados a valores como autogestão, democracia, cooperação, 
solidariedade, respeito à natureza, promoção da dignidade e valorização 
do trabalho humano. O projeto também propõe a reflexão com crianças e 
jovens da Comunidade sobre a importância da educação na vida social 
dos sujeitos, promovendo a auto-estima, inclusão social e formação para 
a cidadania. 

O Tom da 
Política: 
programa de 
rádio sobre 
memória política 
em Santa 
Catarina. 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Reinaldo Lindolfo 
Lohn - Docente 

Proporcionar, através de um programa de rádio, a divulgação do 
conhecimento na área da política, produzido pela academia, objetivando 
o debate e a inserção da comunidade na vida política do país. 

Programa 
Entrelaços do 
Saber 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Nadir Esperança 
Azibeiro - Docente 

Surgido como Projeto de Extensão em 1987, o Entrelaços do Saber foi 
estendendo sua atuação, com o desenvolvimento de oficinas de formação 
humana e profissional em comunidades de periferia da Grande 
Florianópolis. Em 2004 foi reconhecido como Programa. Nessa 
caminhada, foram-se fortalecendo alguns eixos temáticos: Políticas 
Públicas e Participação numa Sociedade Plural; Desenvolvimento 
Comunitário; Cultura e Lazer; Geração de Renda. Foi-se delineando 
também a sua especificidade enquanto Programa.  Com relação à 
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Universidade, a formação continuada de educador@s para lidar com 
comunidades de periferia na perspectiva da educação intercultural e 
desconstrução de subalternidades. Com relação às comunidades, o apoio 
para que os grupos busquem sua autonomia e protagonismo, 
conseguindo outras parcerias, além do oferecimento de subsídios para a 
elaboração e implementação dos projetos, cada vez mais coordenados 
por pessoas da própria comunidade. 

Matéria e 
memória: artes 
do patrimônio 
cultural 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Janice Gonçalves - 
Docente 

As ações do Programa 'Matéria e memória: artes do patrimônio cultural' 
buscam abarcar e problematizar diferentes dimensões do patrimônio 
cultural, estimulando-se, em especial, a reflexão acerca da articulação 
entre materialidade e imaterialidade (neste último caso, em especial, os 
elementos simbólicos projetados nos bens a partir dos referenciais de 
memória). As 'artes do patrimônio' remetem à polissemia da palavra 
'arte' - habilidade, capacidade criadora, as próprias criações e obras, 
ofício, artifício, engenho, jeito de fazer - e ao interesse do programa em 
ressaltar as inúmeras práticas que envolvem e recortam o campo do 
patrimônio cultural.   Cabe ainda ressaltar que o patrimônio cultural será 
abordado tendo em vista em especial os nexos que podem com ele ser 
estabelecidos a partir da História e de seu ensino.  Em 2008, os projetos e 
eventos do programa enfatizarão aspectos do patrimônio arquivístico e 
do patrimônio edificado.  

A aventura do 
documento 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Janice Gonçalves - 
Docente 

O projeto de extensão objetiva discutir e propor formas e procedimentos 
de utilização de documentos no ensino de História, através da elaboração 
de “caixas pedagógicas” contendo reproduções e transcrições de 
documentos (com ênfase em documentos de arquivo de acervos 
públicos) ou mesmo “originais” (no caso de documentos que nascem 
múltiplos, como cartazes, folhetos de divulgação etc.). Acompanhando os 
documentos, textos que informem sobre seu contexto e sugiram 
atividades em sala de aula (no formato de oficinas). As caixas 
pedagógicas são disponibilizadas, através de empréstimo, para 
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professores das escolas da rede pública existentes no município, que, na 
devolução do material, podem informar sobre os problemas e aspectos 
positivos observados em sua utilização, oferecendo sugestões de 
aperfeiçoamento.    

Dobras da cidade: 
o patrimônio 
edificado de 
Florianópolis em 
dobraduras e 
maquetes de 
papel 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Janice Gonçalves - 
Docente 

O projeto busca proporcionar elementos de reflexão acerca do processo 
de urbanização de Florianópolis e de constituição de seu patrimônio 
edificado, aliando perspectiva histórica e dimensão lúdica. A partir da 
seleção de edificações que podem ser entendidas como marcos de 
referência da cidade, serão sistematizados dados básicos que não só 
identifiquem suas características arquitetônicas como suas formas de 
inscrição na história urbana de Florianópolis. Desenhos e registros 
fotográficos que assinalem diferentes momentos da presença de tais 
edificações no espaço citadino serão utilizados como ferramentas para o 
desenvolvimento de atividades que estimulem a apropriação significativa 
desses elementos informativos, a saber, atividades de montagem de 
maquetes e dobraduras relativas às edificações, em suporte papel. Com a 
montagem das dobraduras e das maquetes em papel, busca-se um 
aprender-brincando que repense o lugar da matéria e da memória na 
cidade, espaço-chave do exercício da cidadania. 

Diversidade 
Étnica na 
Educação 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Neli Góes Ribeiro - 
Docente 

O Programa Diversidade Étnica na Educação destaca-se como uma a 
construção de uma possibilidade concreta para o desenvolvimneto de 
ações voltadas para a valorização da população afro-descendente no 
estado de Santa Catarina. Como premissa básica fundamenta suas 
reflexões no conceito de diversidade étnico-cultural e atua no sentido de 
combater práticas de discriminação racial e preconceitos presentes nas 
relações pedagógicas do cotidiano escolar. Tem como foco a 
implementação da Lei 10.639 e as Diretrizes Curriculares Nacioans para 
a Educação das relações`´Etnico Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana através de uma proposta de Educação 
Multicultural.  O Programa em atua em conjunto com o Projeto Uniafro 
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desenvolvendo ações de formação docente e trabalhando diretamente 
com alunos da educação básica em cinco Munícipios . Para a proxima 
etapa do Programa está prevista a oferta de curos de formação na 
modalidade a distância, atuação junto a escolas e produção de material 
sobre a temática das relações racias e educação. 

Juventude, 
Trabalho e 
Escolaridade 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Mariléia Maria da 
Silva - Docente 

O Ciclo de debates: ' Juventude, Trabalho e Escolaridade' pretende 
refletir sobre as atuais condições de inserção no mercado de trabalho 
para os jovens pós-graduados, graduados e aqueles com baixo nível de 
escolaridade, objetivando conhecer as formas pelas quais o mercado de 
trabalho absorve e dispensa a força de trabalho juvenil em um contexto 
de desemprego crescente, acompanhado por um aumento expressivo de 
jovens portadores de diplomas. O Ciclo de Debates  ' Juventude, Trabalho 
e Escolaridade ' irá enfocar os diferentes discursos em torno da inserção 
profissional como resultado do empenho individual do postulante ao 
emprego, no sentido de culpabilizar a própria vítima, ao mesmo tempo 
ampliar a discussão acerca das transformações na lógica de acumulação 
capitalista na contemporaneidade e seus efeitos desastrosos para vida 
social. A partir da reflexão crítica e coletiva pretende-se apontar soluções 
objetivas que informem aos jovens a situação adversa em que se 
encontram e as possibilidades de superação. Em cada encontro mensal 
será realizada a exposição e debates de artigos científicos resultados de 
pesquisas ou ações de extensão que tenham como objeto principal o 
desemprego juvenil, bem como a projeção de filmes enfocando essa 
temática.  

CineARTH- 
Cinema, arte e 
humanidades 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Carmen Susana 
Tornquist - Docente 

O CineARTH - Cinema, arte e humanides pretende ser espaço de exibição 
e debates de obras cinematográficas, em especial aquelas que não 
alcançam espaço de difusão nos meios de comunicação de massas ou 
mesmo nas salas de cinema. O projeto pretende, relacionando-se às mais 
diferentes áreas da Ciências Humanas e Sociais - História, Sociologia, 
Antropologia, Educação, Psicologia - criar um espaço onde possam as 
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mais diferentes perspectivas expressarem suas análises e comprensões 
sobre as produções audiovisuais. Também pretende o projeto criar um 
público crítico e consciente de diferentes possibilidades de linguagem 
audivisual, ou seja, mostrando produções de cinema e debatendo temas 
que vão para além dos modelos existentes e hegemônicos no que se 
refere à produção audiovisual. 

Workshop: A 
organização dos 
arquivos e o 
método histórico 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Janice Gonçalves - 
Docente 

Pretende-se examinar, no workshop, um dos aspectos das relações entre 
história e arquivos na contemporaneidade, a saber, a maneira como a 
história foi transformada em fundamento da própria organização dos 
documentos de arquivos, dada a importância atribuída, nesse processo, à 
análise da trajetória da entidade geradora do arquivo (e, por 
conseqüência, à análise da história da entidade). Neste sentido, será 
analisada a estreita relação entre a Arquivologia (ou Arquivística) e 
aquilo que os arquivistas italianos convencionaram chamar de método 
histórico. 

Workshop: O 
valor histórico 
dos arquivos 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Janice Gonçalves - 
Docente 

Pretende-se examinar, no workshop, um dos aspectos das relações entre 
história e arquivos na contemporaneidade, a saber, a articulação entre os 
critérios de avaliação dos documentos de arquivo (e de sua conseqüente 
eliminação ou guarda) e as considerações acerca do seu valor histórico. 

Rodando 
Engenho: 
Vivenciando a 
cultura da Costa 
da Lagoa  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Gláucia de Oliveira 
Assis - Docente 

O Projeto Rodando o Engenho III - práticas culturais na Costa da Lagoa 
dará continuidade ao trabalho desenvolvido por extensionistas da Udesc, 
nos últimos três anos, mantendo a preservação do patrimônio histórico 
material presente na edificação do engenho e também do patrimônio 
cultural imaterial, que é a  “Farinhada”. O Engenho de Farinha da Costa é 
o espaço utilizado para as atividades de vivências culturais, pesquisa e 
troca entre os saberes da tradição oral desta comunidade e os saberes 
acadêmicos. O objetivo do projeto é valorizar a cultura local e a memória 
da comunidade  através de atividades pedagógicas, artísticas,culturais e 
de educação ambiental com as crianças e adolescentes e a promoção de 
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eventos, excursões, oficinas que valorizem a  cultura local. A memória 
local vem sendo registrada  através de relatos orais recolhidos com os 
moradores antigos e contados nas “Rodas de Estórias”. Estes relatos 
construiram registros da memória  em diversas linguagens: desenhos, 
escritos, o jornal e o vídeo “Rodando Engenho”, produzidos nos anos e 
2005, 2006 e 2007. As atividades do projeto pretendem contribuir para a 
construção da memória coletiva e criativa das novas gerações num 
contínuo e dinâmico processo no qual as práticas tradicionais se 
entrelaçam com os costumes da modernidade. 

EDUCAÇÃO E 
CIDADANIA EM 
COMUNIDADES 
DE PERIFERIA 
URBANA 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Gláucia de Oliveira 
Assis - Docente 

O projeto 'Educação e cidadania em cmunidade de perifeira urbana',  visa 
dar continuidade às atividades de acompanhamento escolar a crianças e 
pré-adolescentes das comunidades Nova Esperança e Santa Terezinha, 
visando a diminuição das taxas de repetência e evasão escolar na 
comunidade. A partir de atividades realizadas no período extra-classe, 
pretende-se proporcionar tanto a formação cidadã de jovens moradores 
das comunidades de periferia urbana como o acompanhamento escolar e 
o contato com suas famílias. O Projeto articula-se a outros trabalhos que 
estão sendo desenvolvidos na comunidade em parcerias com instituições 
como o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e buscará também 
parceira com as Escolas Anibal Nunes Pires e Escola Básica Pero Vaz de 
Caminha com o objetivo de melhoria do rendimento escolar das crianças 
e elevação de escolaridade daqueles que evadiram da escola, dando 
continuidade ao atual acompanhamento prestado a crianças e 
adolescentes que convivem com a dinâmica da violência e do tráfico de 
drogas.    O Projeto visa também a formação de educadores/as 
socialmente comprometidos ao articular os conteúdos do ensino de 
graduação com as atividades de extensão   

Geografia, Café e 
Temas 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 

Vera Lucia Nehls Dias 
- Docente 

O Programa de Extensão intitulado Geografia, Café e Temas tem como 
objetivo promover mesas redondas, palestras, oficinas, encontros e 
seminários de estudos que discutam temas ligados à Geografia (Urbana e 
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da 
Educação 

Rural), às políticas públicas, à educação, aos movimentos sociais e às 
questões ambientais. Esta proposta busca atender objetivos da extensão 
que querem aproximar a comunidade (catarinense, em especial) dos 
resultados obtidos com as atividades da pesquisa universitária. Neste 
sentido, é um veículo de difusão destas informações, bem como um 
instrumento de formação e atualização da comunidade em temas 
desenvolvidos pela universidade. Dentre as intenções pedagógicas destas 
ações busca-se compreender o papel dos agentes modeladores do espaço 
no gerenciamento e planejamento urbano, rural e regional, bem como 
refletir acerca dos impactos ambientais promovidos pelo crescimento 
populacional e pelos deslocamentos humanos; refletir acerca das 
transformações sócio-espaciais presente nas pesquisas recentes sobre os 
temas (geografia, educação, políticas públicas, meio ambiente e 
movimentos sociais), atualizando as discussões e conhecendo 
profundamente estas pesquisas e; possibilitar um espaço de atualização 
continuada e de socialização de pesquisas desenvolvidas na UDESC sobre 
temas priorizados em seminários de estudos (em especial alunos e 
professores da Escola Básica Eleonor de Barros).   

ENTRE PAPEIS: 
PRESERVAÇÃO 
FÍSICA DO 
ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO 
E DOCUMENTAL 
DO MUSEU DA 
ESCOLA 
CATARINENSE. 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Gisela Eggert 
Steindel - Docente 

Esta ação está vinculada ao Programa de Extensão 'Museu da Escola 
Catarinense'. O Projeto 'Entre Papéis: Preservação física do acervo 
bibliográfico e documental do Museu da Escola Catarinense” proposto em 
2006 pela professora doutora Vera Lucia Gaspar da Silva atual 
COORDENADOR(A)a do Museu da Escola Catarinense e coordenado pela 
professora Doutora Gisela Eggert Steindel, tem como objetivo possibilitar 
a preservação da cultura material escolar através da aplicação de 
técnicas de preservação e restauração do acervo bibliográfico e 
documental do Museu da Escola Catarinense. 

ENTRE PAPÉIS, 
CONVERSAS, 
LEITURAS E 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 

Gisela Eggert 
Steindel - Docente 

O Evento Entre Papéis, Conversas, Leituras, pretende oportunizar aos 
alunos, professores e comunidade um espaço de troca de informações e 
conhecimento com respeito ao acervo bibliográfico e documental do 
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REFLEXÕES da 
Educação 

Museu da Escola Catarinense. Durante o semetre deverão ser 
identificadas obras, conteúdos para apresentação, discussão e reflexões 
sobre o material selecionado. 

SEMANA 
NACIONAL DO 
LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Gisela Eggert 
Steindel - Docente 

O Curso de Biblioteconomia – Habilitação em Gestão da Informação, 
atento a uma formação não só voltada as tecnologias de informação e 
comunicação, tem também como foco curricular sensibilizar seus alunos 
e profissionais da área para as questões da leitura como formação 
pessoal e profissional. Nesta linha busca a cada ano comemorar a Semana 
Nacional do Livro e da Biblioteca, 23 a 29 de outubro instituído pelo “O 
Decreto Lei &#8470; 84.63, de 12 de abril de 1980, instituiu a Semana 
Nacional do Livro e da Biblioteca, com inicio a 23 de outubro e término a 
29 do mesmo mês, data esta consagrada como o “Dia Nacional do Livro” 
pela Lei 5.191 de 18 de dezembro de 1966 em referência à fundação da 
Biblioteca Nacional em 1810”.  

Projeto de 
Extensão 
'Programa da 
Rádio NEH: A 
história do rock' 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Márcia Ramos de 
Oliveira - Docente 

O Projeto de Extensão 'Programa da Rádio NEH: A História do Rock' é 
parte do Programa 'Memória e Mídia na História', desenvolvido junto ao 
Laboratório de Imagem e Som (LIS) e Núcleo de Estudos Históricos 
(NEH).  Constitui-se parte da programação veiculada em formato online 
pela Rádio NEH e pretende abordar a história do rock enquanto 
fenômeno musical e histórico. Deverá acontecer durante a semana, com 
horário definido na programação na Rádio, em programas de 1 hora por 
dia, entre segunda e sexta-feira, com reprise no final de semana. Tem 
como objetivo possibilitar o uso dos recursos de internet e software livre 
ao proporcionar aos alunos do Curso de História o contato com esta nova 
linguagem e forma de narrativa. Através de sua veiculação diária, é 
possível constatar os resultados da pesquisa histórica assim 
desenvolvida, como apresentar alternativas de trabalho a ser realizado 
nas disciplinas de prática curricular no Graduação e nos espaços de 
desenvolvimento destas ações junto as escolas públicas de 
Florianópolis/SC. O formato online também possibilita que este trabalho 
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atinja também um público bem mais amplo, visto que a Rádio NEH pode 
ser acessada fora dos limites do Estado.  

Educação das 
Relações Étnico-
Raciais 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Neli Góes Ribeiro - 
Docente 

O Projeto Educação das Relações Étnico-Raciais, integrante do Programa 
Diversidade Étnica na Universidade, tem como meta geral a realização de 
oficinas em escolas da rede pública do estado de Santa Catarina sobre a 
cultura afro-brasileira e africana e a produção de materiais didáticos 
pedagógicos voltados para a implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana através da extensão 
universitária. Pretende-se nesse sentido a utilização de metodologias 
participativas envolvendo os sujeitos do processo na reflexão sobre a 
realidade e na produção de subsídios para sua transformação. Pretende-
se a elaboração de conhecimento sobre os africanos e afro brasileiros em 
Santa Catarina a partir da realização de oficinas pedagógicas envolvendo 
alunos e professores das redes de ensino, considerando a história e a 
contribuição da população afro-brasileira como eixo do debate.    

Para escrever 
outras historias  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Neli Góes Ribeiro - 
Docente 

O Projeto Para escrever outras histórias pretende ser uma atividade de 
apoio as iniciativas de melhoria da educação escolar oferecida as nossas 
crianças.   Considerando a necessidade de garantir que as crianças 
matriculadas no ensino fundamental tem direito de se apropriarem do 
conhecimento sistematizado pela escola, pretende-se atuar oferecendo 
atividades alternativas que se constituam em propostas efetivas para tal 
apropriação. No sentido de ampliar as possibilidades de conhecimento 
serão oprutunizadas as crianças e seus professores uma interlocuçaõ 
efetiva com a Universidade através dos acadêmicos e professores 
envolvidos . Espera-se ao final consolidar nosso conhecimento sobre a 
escola e suas práticas educativas a luz dos conhecimentos teóricos 
veiculados pela acadêmia.   

Formando 
Educadores 

Projeto Centro de 
Ciências 

Neli Góes Ribeiro - 
Docente 

O Projeto Formando Educadores Multiculturais, integrante do Programa 
Diversidade Étnica na Educação, tem como meta geral preparar 
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Multiculturais Humanas e 
da 
Educação 

educadores para a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. O projeto constitui-se em uma ação de 
extensão universitária de formação continuada de educadores 
oportunizando o estreitamento da relação entre a universidade e a 
Educação Básica e o Movimento Social Negro. Pretende-se nesse sentido 
a  utilização de metodologias participativas envolvendo os sujeitos do 
processo na reflexão sobre a ausência das matrizes afro-brasileiras e 
africanas das práticas educativas e o prejuízo que tal fato tem acarretado 
aos alunos afrodescendentes. Pretende-se realizar um processo de 
formação continuada com os educadores das redes de ensino formal e 
informal de modo a redimensionar suas práticas  fundamentando-as com 
os pressupostos do multiculturalismo e de uma pedagogia multicultural. 

O Ensino da 
Geografia na 
Construção de 
uma Educação 
Multicultural 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Neli Góes Ribeiro - 
Docente 

A Geografia provavelmente uma das ciências mais abrangentes e 
conseqüentemente que mais sofre influência de outras ciências, ou seja, a 
mais controvertida, terá como meta utilizar suas ferramentas de 
trabalho, para de forma simplificada, trabalhar para a promoção da 
inclusão social e da cidadania para todos afro-descendentes ou não, 
visando o conhecimento destas populações na constituição territorial, 
espacial, econômica e principalmente educacional no estado de SC.  
Sendo a Geografia esta uma ciência que assumi grande importância nos 
estudos da formação do espaço social e territorial, pretendemos com este 
projeto utilizando técnicas do ensino de geografia, atingir a comunidade 
escolar, administradores, professores, especialista e outros envolvidos 
com a melhoria do sistema de ensino, da mesma forma trabalhar na 
elaboração, execução, avaliação dos planos institucionais pedagógicos. 
Pretendemos também trabalhar com a formação dos acadêmicos para a 
produção de um conhecimento necessário na constituição de um espaço 
democrático de produção e divulgação de conhecimentos, assumindo 
uma postura que visa a uma sociedade mais justa e igualitária. 
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Inserções no 
contexto escolar: 
formação 
continuada dos 
professores para 
os anos iniciais a 
partir de sua 
prática 
pedagógica. 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Denise Rosa 
Medeiros - Docente 

O presente projeto, vinvulado ao Programa de Extensão 'Formação 
Docente e Práticas Pedagógicas' tem como foco a reflexão sobre o 
trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores da rede estadual, de 
Santa Catarina, que cedem espaço, para o estágio de docência dos anos 
iniciais do Curso de pedagogia Mag. das Séries Iniciais - FAED/ UDESC, 
através de formação continuada aos docentes, buscando com os 
professores o aprofundamento teórico e o aperfeiçoamento da prática 
pedagógica. Pretende-se promover uma reflexão compartilhada sobre os 
saberes produzidos na sala de aula, e fora dela, no contexto escolar e na 
Universidade – buscando desenvolver uma atitude coletiva, 
contextualizada e interdisciplinar de ação. 

Educação em 
Rede, gestão da 
revista eletrônica 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Martha Kaschny 
Borges - Docente 

O projeto de extensão intitulado “Educação em Rede: gestão da revista 
eletrônica” tem como  objetivo principal a manutenção, a divulgação, a 
consolidação e o gerenciamento da Revista eletrônica Educação em Rede. 
Esta revista teve sua origem no desenvolvimento do projeto de pesquisa 
“Construindo a Revista Eletrônica: Educação em Rede”, que contou com a 
participação dos componentes do Grupo de Pesquisa “Educação a 
Distância” – UDESC/CNPq, A revista utiliza o programa eletrônico 
'Serviço de Editoração Eletrônica de Revistas – SEER', disponibilizado e 
gerenciado pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia 
– IBICT. Sua periodiciadade é anual. Desta forma, este projeto de 
extensão pretende garantir e potencializar a Revista Educação em Rede, 
uma vez que ela tem como objetivo a consolidação de um espaço de 
discussão, de divulgação, de publicação e de investigação sobre a 
utilização das tecnologias digitais na educação, em suas diferentes 
modalidades de ensino: a distância, semi-presencial e presencial, 
destinado a educadores, pesquisadores e estudantes interessados nesta 
temática, possibilitado pela manutenção da Revista Educação em Rede. A 
revista tem sido acessada por diferentes atores envolvidos com a 
educação: professores, pesquisadores, graduandos e pós-graduandos que 
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têm interesse na sua temática.  

Oficina de 
formação de 
pesquisadores: 
Análise 
Cognitivo-
Discursiva ACD 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Martha Kaschny 
Borges - Docente 

O curso de extensão, 'Oficina de formação de pesquisadores: Análise 
Cognitivo-Discursiva ACD” pretende oferecer uma formação para 
pesquisadores em Educação: professores, técnicos, estudantes. Seu foco 
será o método de análise do discurso a partir da utilização de um 
software automático de análise de discursos textuais: TROPES.   Este 
método de tratamento e de análise foi desenvolvido pela equipe de 
pesquisadores da Université Paris VIII, coordenada pelo professor 
Rodolphe Ghiglionne, em 1995 (Ghiglionne et all, 1995; 1998).  O método 
de análise de verbalizações, chamado Análise Cognitivo-Discursiva (ACD) 
se apresenta como um método de análise resultante da articulação entre 
dois métodos de análise da linguagem: a análise de conteúdos e a análise 
do discurso. Ele realiza um tratamento proposicional do discurso e um 
tratamento semântico da informação, evidenciando o caminho casual e a 
compreensão dos enunciados, a partir da análise lexical, sintática, 
identificando os processos lógicos subjacentes aos enunciados, em 
termos de predicados, modos verbais, adjetivos, pronomes, operadores e 
modalizações empregados.   O software foi adquirido pelo grupo de 
pesquisa “Educação a distância”, dentro do Programa de Apoio a 
Pesquisa – PAP.   A formação será realizada no laboratório de informática 
da ESAG, em encontros de 4h de duração, perfazendo um total de 40h.  

Direito à cidade, 
Cidade e 
Identidade social 
e territorialidade 
na modernidade 
tardia e Cidade 
Dividida 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Carmen Susana 
Tornquist - Docente 

O evento Direito à cidade, Cidade e Identidade social e territorialidade na 
modernidade tardia e Cidade Dividida tem como objetivo promover a 
reflexão sobre temas ligados à Geografia e Sociologia Urbana, às políticas 
públicas e aos movimentos sociais. Esta proposta busca atender objetivos 
da extensão que querem aproximar a comunidade (catarinense, em 
especial) dos resultados obtidos com as atividades da pesquisa 
universitária. Neste sentido, é um veículo de difusão destas informações, 
bem como um instrumento de formação e atualização da comunidade em 
temas desenvolvidos pela universidade. Dentre as intenções pedagógicas 
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destas ações busca-se compreender o papel dos agentes modeladores do 
espaço no gerenciamento e planejamento urbano e regional; refletir 
acerca das transformações sócio-espaciais presente nas pesquisas 
recentes, atualizando as discussões e conhecendo profundamente estas 
pesquisas. 

Seminário de 
Estudos: 
Geografia, 
América Latina, 
Instrumentos da 
Geografia, 
Música, Cinema e 
Literatura 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Vera Lucia Nehls Dias 
- Docente 

O Seminário de Estudos: Geografia, América Latina, Instrumentos da 
Geografia, Música, Cinema e Literatura é uma oportunidade de discutir 
temas atuais em consonância com as publicações mais recentes sobre os 
temas. Trata-se de encontros marcados previamente cujo objetivo é 
ampliar os debates acadêmicos com a comunidade de entorno, em 
especial professores e alunos da Escola Básica Leono de Barros e alunos e 
professores ligados aos curso de graduação de pós-graduação da 
FAED/UDESC 

Jaraguá do Sul, o 
trabalho e a 
história: 
operários, 
colonos-
operários e 
faccionistas 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Vera Lucia Nehls Dias 
- Docente 

A palestra debate sobre o livro “O Arco-iris Encoberto: Jaraguá do Sul, o 
trabalho e a história: operários, colonos-operários e facccionistas é 
intitulada 'Jaraguá do Sul, o trabalho e a história: operários, colonos-
operários e faccionistas' e tem como palestrante o autor da publicação. 
Este tem a inquietação de estudar as contradições do plano de processo 
do trabalho bem como suas matrizes de lutas para que aconteçam as 
classes sociais diante da diversidade das experiências trazidas e 
ocorridas pelo operariado. O ministrante será o Professor Dr. Ancelmo 
Schorner, e terá como debatedoras os acadêmicas/ profissionais Dra. 
Marilú Angela Campagner May e Eliza Bezerra Cabral que desenvolvem 
pesquisa, ensino e extensão na área de Geografia Humana, utilizando-se 
de recursos teóricos metodológicos que levam aos processos didáticos do 
alfabetizar em Geografia para o ensino de Geografia, com ênfase na 
construção do conhecimento. 

XI SulPET Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 

Vera Lucia Nehls Dias 
- Docente 

O PET - Programa de Educação Tutorial foi implantado pela CAPES em 
1979, direcionado a alunos  regularmente matriculados em cursos de 
graduação. O PET encontra-se presente na UDESC nos cursos  de 
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da 
Educação 

Engenharia Elétrica e Geografia. No Centro de Ciências Tecnológicas 
(CCT) desde o ano de 1994 sob  o Departamento de Engenharia Elétrica. 
O PET Elétrica vem, desde então, atuando na melhoria do ensino  de 
graduação do curso através da interdisciplinariedade das vertentes tanto 
do ensino, pesquisa e  extensão. 

Seminário 
História do 
Tempo Presente 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Silvia Maria Fávero 
Arend - Docente 

Trata-se de evento de extensão que pretende contribuir para a formação 
docente de alunos de graduação e pós-graduação, além de professores 
das redes pública e privada de ensino, além de profissionais que atuam 
no âmbito do patrimônio histórico, no novo campo da História do Tempo 
Presente. A intenção é instrumentalizar estudantes e profissionais em 
torno dos debates constituem o tempo presente como campo de 
problemáticas abertas. 

Formação de 
professores, 
prática 
pedagógica e 
Novas 
Tecnologias 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Ademilde Silveira 
Sartori - Docente 

O Programa de Extensão Formação de Professores, Prática Pedagógica e 
Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação tem como objetivos  
contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas criativas que 
dialoguem com as NTIC, desenvolver processos de  aquisição  de 
competências e habilidades e oportunizar momentos de apuramento do 
senso crítico a respeito das possibilidades  comunicativas e didáticas das 
tecnologias, tanto presencial quanto a distância. Para atingir tais 
objetivos a equipe do programa  oferecerá três cursos: um  sobre o 
Sistema de Gerenciamento da Aprendizagem  TWIKI, o segundo, sobre 
Comunicação, Educação e Meio Ambiente,  o terceiro será um Curso de 
Formação Continuada composto por um conjunto de palestras e  oficinas. 
As ações tem como púbico-alvo estudants da UDESC, a comunidade da 
Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira, Palhoça, e demais 
interessados em compartilhar reflexões e experiências, com  
aprofundamento da compreensão das relações entre Educação, 
Comunicação e Tecnologia nas praticas pedagógicas que envolvam  
processos comunicacionais diferenciados.   Como resultado, busca-se 
aprofundar o conhecimento e partilhar experiências educomunicacionais 
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que possibilitem a concepção de práticas pedagógicas voltadas à 
construção de ecossistemas comunicativos na prática escolar com  a 
utilização de dispositivos comunicacionais que viabilizem a prática 
colaborativa e a construção coletiva do conhecimento.    

A formação 
docente e o 
trabalho 
educativo com 
crianças 
pequenas 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Lourival José Martins 
Filho - Docente 

Objetiva possibilitar reflexões sobre a relação teória-prática no sentido 
de recuparar a idéia de trabalho educativo do professor de educação 
infantil como atividade central na formação humana das crianças 
pequenas na interface da inclusão.  Pretende acompanhar e subsidiar a 
prática pedagógica dos educadores do Centro de Educação Infantil São 
José -SC  A referida unidade educativa atende 150 crianças pequenas 
sendo que 20 destas são portadores de deficiencias. Possibilitar uma 
inclusão efetiva e geradora de aprendizagem para todas as crianças é a 
meta a ser perseguida, para isso será necessário um dialogo com 
educadores que vem pesquisando as deficiencias presentes no referido 
Centro de Educação Infantil a saber: DM leve, PC, Autismo, entre outros. 

Formação 
Docente e 
Práticas 
Pedagógicas 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Alba Regina Battisti 
de Souza - Docente 

O Programa de Extensão: Docência: Pesquisa e Ação em Movimento é 
composto pelas ações de Extensão:  - Projeto : objetivo: contribuir com o 
processo de formação inicial e continuada de docente considerando 
necessidades constatadas em instituições escolares.  -  -  - Evento: 
Docência no Ensino Superior - Perspectivas Contemporâneas    

'Perspectivas 
Contemporâneas 
sobre a Formação 
e Atuação 
Docente'  

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Alba Regina Battisti 
de Souza - Docente 

O Evento ''Perspectivas Contemporâneas sobre a Formação e Atuação 
Docente' visa congregar professores/as e graduandos/as das 
licenciaturas da FAED/UDESC e professores/as da rede estadual e 
municipal que recebem estagiários numa discussão sobre a educação no 
contexto brasileiro atual. 

Docência: 
movimentos 
entre 
investigação e 
ação 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Alba Regina Battisti 
de Souza - Docente 

A Ação de Extensão 'Docência: movimentos entre investigação e ação' 
visa mobilizar professores/as que participam das atividades 
desenvolvidas no Programa de Extensão 'Formação docente e práticas 
pedagógicas' para construirem atividades docentes com base nas 
formações realizadas pelos projetos: 'Inserções no contexto escolar: 
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formação continuada dos professores para os anos iniciais a partir de sua 
prática pedagógica.'  e 'A formação docente e o trabalho educativo com 
crianças pequenas'. Os/as professores/as elaboram um projeto de 
investigação e ação docente sobre uma problemática identificada no 
cotidiano e articulada às formações. Com orientações e 
acompanhamentos paralelos desenvolvem uma investigação 
substanciada e ações docentes na própria sala de aula, com registros e 
análises que serão compartilhadas em seminário. 

Vozes da cidade: 
programa de 
rádio sobre a 
cidade de 
Florianópolis e 
suas 
transformações 
ente 1979-2007 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Emerson César de 
Campos - Docente 

Possibilitar através de um programa de rádio debates sobre as 
transformações ocorridas na cidade de Florianópolis, nas três últimas 
décadas, atentando para o cruzamento de análises entre vozes 
especializadas  e a comunidade florianopolitana em geral, sobre os temas 
caros a cidade: urbanização, segregação urbana, ambientalismo, 
corrupção e outros. Desta forma estaremos divulgando a produção de 
conhecimento especializado, bem como a forma como as pessoas que 
vivem na cidade a sentem e enxergam. 

Twiki: 
possibilidades de 
um gerenciador 
de aprendizagem 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Ademilde Silveira 
Sartori - Docente 

O Curso de atualização TWiki: as possibilidades de um gerenciador de 
aprendizagem visa proporcionas à equipe técnica da UDESC Virtual, 
discentes da graduação  e pós-graduação uma oportunidade de conhecer 
e analisar as potencialidades do TWiki, visando abrir o leque de 
possibilidades da oferta de dispositivos de comunicação e aprendizagem 
como apoio À educação presencial ou ambeinte de educação a distância. 

Cultura no 
Parque: leituras, 
contos e fantasias 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Elaine Rosangela de 
Oliveira Lucas - 
Docente 

A leitura dirigida reitera a importância de equipes multidisciplinares 
engajadas em ações que contribuam para o bem estar social e a 
construção da cidadania, e o gosto de ler trás consigo o habito da leitura 
que fortalece culturalmente o cidadão. Neste sentido, o presente 
programa visa, principalmente, incentivar a leitura em crianças da pré-
escola e ensino fundamental de Florianópolis, utilizando recursos como a 
contação de histórias, em espaço apropriado (Quiosque 4) no proprio 
Parque Ecológico do Córrego Grande, na capital catarinense.  Propõe-se 
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tambem a realização de mini-cursos da arte de contar histórias como 
estratégia para sensibilizar alunos e profissionais bibliotecários da 
questão da leitura como formação pessoal e profissional bem como 
articular o Ensino e a Extensão dentro dos Departamentos e do Curso de 
Biblioteconomia e Pedagogia da FAED/UDESC. 

Educação, 
Comunicação e  
Meio Ambiente 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Ademilde Silveira 
Sartori - Docente 

O campo temático deste curso será dividido em dois blocos. O primeiro 
daria conta de uma perspectiva ecológica majoritária que abarca as 
práticas instituídas redimensionadas pelas novas tecnologias de 
comunicação. Interessa pensar, não só de que modo educação, meio 
ambiente e comunicação se articulam em proveito da produção de 
subjetividades dóceis, mas problematizar os modos pelos quais elas 
constituem uma educação ambiental como área de atuação que faz 
convergirem os funcionamentos do Estado, da Ciência e da Escola em 
práticas de adequação aos ideais e postulados da ciência da conservação 
e de outros setores do saber ambiental tendo como interface privilegiada 
o corpo.  Num segundo momento tomar-se-ia uma perspectiva ecológica 
menor ou minoritária, por meio da qual os agenciamentos implicados na 
perspectiva majoritária seriam problematizados a partir das resistências 
que suscitam e das linhas de fuga que os atravessam. Qual o caráter 
destas resistências? De que modo transtornam as jurisdições desfazendo 
territórios? Neste bloco o que se põe em questão é a própria produção 
social de subjetividade.   

Prática 
Pedagógica e 
NTICs 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Ademilde Silveira 
Sartori - Docente 

  O curso de extensão Prática Pedagógica e NTICs tem com objetivo 
contribuir para o desenvolvimento de práticas criativas que dialoguem 
com as NTICs, desenvolvam processos de aquisição de competências e 
habilidades, além de oportunizar momentos de apuramento do senso 
crítico a respeito das possibilidades comunicativas e didaticas das 
tecnologias. Busca-se a construção de experiências educomunicacionais 
voltadas à cosntrução de ecossistemas comunicativos na prática 
pedagógica escolar com a utilização de dispositivos comunicacionais que 
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viabilizem a prática claborativa e a construção coletiva do conhecimento. 

AMÉRICA 
LATINA EM 
DEBATE 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Fábio Napoleão - 
Docente 

O Programa de Extensão: 'América Latina em debate' visa promover 
discussões sobre cada país, o processo de integração sul-americana e as 
relações internacionais, respeitando 'múltiplas determinações' (Marx) - 
naturais, sociais, econômicas, políticas etc - , a partir de distintas visões 
interpretativas. Para tanto, contempla a realização de seminários, cursos 
e pesquisas, fomentando debates entre diversos atores sociais, 
brasileiros e estrangeiros, sendo o programa tributário das 
transformações sócio-econômicas voltadas a superação da condição de 
subdesenvolvimento presente na América Latina. Logo, cabe ao 
programa propor e analisar políticas públicas prioritárias ao 
desenvolvimento regional, nacional e da integração latino-americana. 

INICIANDO NO 
CAMINHO DOS 
ARQUIVOS 
ORGANIZADOS: 
da universidade 
para a 
comunidade. 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Maria Lourdes Blatt 
Ohira - Docente 

Estamos vivendo a era da informação e do conhecimento, e a informação 
é considerada chave no processo decisório. Constata-se na administração 
pública brasileira, que por motivos hstórico-culturais, muitas vezes a 
informação é mal produzida, organizada, disseminada e em geral, 
eliminada ou conservada sem critérios. Diante da importância da 
informação, manter arquivos organizados e que possam disponibilizar 
com rapidez e eficiência a informação desejada, passou a ser uma 
necessidade, tanto para as empresas públicas como para as empresas 
privadas. Para se atingir o nível desejado de organização dos arquivos, 
torna-se fundamental a adoção das técnicas e métodos da área de 
Arquivologia, como também, a utilização dos instrumentos para a gestão 
documental. Porém, é absolutamente indispensável que as instituições 
possam contar com recursos humanos devidamente capacitados e 
competentes para o desempenho das funções inerentes a gestão 
documental. Pretende-se com o presente projeto, a formação permanente 
de recursos humanos para atuar na gestão documental de empresas 
publicas e privadas, propiciando aos jovens de comunidades assistidos 
pelo Programa Entrelaços do Saber, a oportunidade de competir no atual 
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mercado de trabalho, em busca de trabalho e renda, visando 
assim,melhoria da qualidade de vida e acesso aos direitos do cidadão.  

8° Simpósio de 
Geografia da 
UDESC - 'O Brasil 
e a Geografia 
Brasileira em 
debate' 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Maria Graciana 
Espellet de Deus 
Vieira - Docente 

O 8° SIMGeo: 'O Brasil e a Geografia Brasileira em debate' discutirá os 
avanços e recuos do Brasil e da Geografia Brasileira, 30 anos depois do 
encontro da AGB Fortaleza 78. Para tanto, envolverá em suas atividades 
eminentes estudiosos da geração de geógrafos dos anos 50, como Aziz 
Ab'Saber, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, Armen Mamigonian e 
João José Bigarella. Os debates versarão sobre as principais categorias 
analíticas da Geografia Brasileira na atualidade; planejamento, cidade e 
região; neoliberalismo versus projeto nacional etc.     

Sistematização de 
processos de 
educação popular 
com adolescentes 
e jovens de 
comunidades de 
periferia 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Nadir Esperança 
Azibeiro - Docente 

A proposta consiste na coordenação do processo de sistematização das 
ações educativas desenvolvidas pelo CCEA e pela Fundação Fé e Alegria, 
inicialmente em dez das 65 comunidades de periferia da Grande 
Florianópolis em que essas entidades atuam, em processos de educação 
de crianças, adolescentes e jovens, abrangendo a educação cidadã e a 
preparação de jovens para o mundo do trabalho, numa perspectiva 
intercultural, buscando seu encaminhamento para o mercado formal ou 
para a constituição de grupos empreendedores, na linha da economia 
solidária. O objetivo principal é trabalhar com a população mais 
vulnerabilizada dessas áreas, muitos já envolvidos com o tráfico e a 
criminalidade, possibilitando-lhes alternativas de exercício da cidadania 
e sustentabilidade. A proposta pedagógica tem como eixos articuladores 
o cuidado com a vida, a desconstrução de subalternidades e o pensar e 
agir a partir das margens, dialogando com a proposta dialógica de Freire 
e o pensamento fronteiriço de Mignolo. 

Capacitação 
continuada de 
educador@s 
populares 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Nadir Esperança 
Azibeiro - Docente 

O curso destina-se à capacitação continuada, a partir da reflexão das 
práticas de educador@s que desenvolvem processos educativos com 
grupos sociais vulnerabilizados, em diálogo com autor@s que trabalhem 
numa perspectiva de desconstrução de subalternidades. 
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Assembléias com 
Associações de 
Moradores e 
Articulador@s 
Comunitári@s da 
Região da Grande 
Florianópolis 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Nadir Esperança 
Azibeiro - Docente 

O Programa Entrelaços do Saber realiza periodicamente Assembléias e 
Encontros de Confraternização para acompanhamentoa e avaliação das 
ações desenvolvidas com as comunidades de periferia da Grande 
Florianópolis. 

Saídas de campo 
com crianças e 
adolescentes em 
situação de rua 
dos municípios 
de  Florianópolis 
e São José 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Nadir Esperança 
Azibeiro - Docente 

Trata-se de saídas de campo com crianças e adolescentes em situação de 
rua, participantes dos projetos vinculados ao Programa Entrelaços do 
Saber. 

Alternativas 
pedagógicas para 
a aprendizagem 
dos alunos em 
situação de 
fracasso no 
Ensino 
Fundamental  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Zenir Maria Koch - 
Docente 

Este projeto será desenvolvido nas escolas públicas EEBM Genthil Matias 
e EEBE Rosinha Campos de Florianópolis, escolas estas, consideradas, na 
Pesquisa'Um estudo sobre o contexto da reprovação no Ensino 
Fundamental de SC, críticas em relação aos índices de reprovação 
escolar. O objetivo é buscar com os principais sujeitos (Equipe 
Pedagógica, Professores/as e alunos/as), responsáveis pelo processo 
ensino aprendizagem, medidas de apoio para sanar a reprovação que 
vem ocorrendo com maior incidência nas 1ªs e 5ªs séries, nas áreas de 
Portugues, Matenática, Para tanto serão realizados encontros de 
formação (compreendendo cursos, assessorias e oficinas), para que 
Equipe pedagógica e professores realizem o planejamento conjunto das 
ações pedagógicas, condizentes com a realidade das crianças/ jovens das 
suas escolas. O projeto abragente diretamente as escolas citadas, na 
perpectiva das experiência ser extendidas para as demais escolas da rede 
pública. Considerando que na formação  serão efetuados cursos na área 
de alfabetização e letramento  e de outros conteúdos de ensino de 
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Português e Matemática, ministrados por especialistas internos e 
externos às universidades envolvidas, será aberta à participação de 
docentes  da rede pública, bem como aos docentes e discentes da UFSC e 
da UDESC . 

Programa 
Memorial 
Antonieta de 
Barros 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco Cardoso - 
Docente 

O Programa Memorial Antonieta de Barros é um projeto de abrangência 
nacional, interinstitucional, intercentros, focado no combate o racismo, a 
promoção da igualdade e diversidade cultural, particularmente, indígena 
e afrodescendente. È desenvolviddo em parceria com instituiçoes 
federais, estaduais e municipais e parcialmente financiado pelo Programa 
Uniafro-SECAD-MEC . 

  Projeto de 
Extensão 
'Tropicália – 40 
anos' 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Márcia Ramos de 
Oliveira - Docente 

Ao longo do ano de 2008, diversos acontecimentos significativos da 
história internacional e, especialmente da cultura nacional, serão 
lembrados. Refere-se enquanto data comemorativa aos 40o.aniversário 
do destacado ano de 1968, em referência direta ao conjunto de 
acontecimento que revolucionaram o mundo, a exemplo do movimento 
estudantil na França, que estendeu-se por várias partes do mundo, num 
processo semelhante a outros contextos de disseminação de idéias, 
práticas e atitudes, como o próprio Iluminismo em séculos anteriores.   A 
via revolucionária deste ano-símbolo pode ser percebida no Brasil sob 
diversas perspectivas, porém destacou-se sobremaneira o chamado 
“movimento tropicalista”, que teve como um dos signos mais marcantes 
em seu desenvolvimento o lançamento do disco (Lp) “Tropicália: Panis et 
Circensis”, em agosto de 1968.   Tendo em vista a importância de tal 
manifesto estético - entre poético, musical e iconográfico -, apresenta-se 
esta proposta, quanto a propiciar aos alunos do Curso de História e 
comunidade acadêmica em geral, a revisitação a tais ícones da cultura 
nacional, buscando compreendê-los em seu momento de emergência, 
assim como informar, reconhecer, avaliar como tal proposta de 
renovação artístico-musical contribuiu para o aprofundamento da 
reflexão acerca da cultura e identidade brasileira.    
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Programa de 
Extensão 
Memória e Mídia 
na História  

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Márcia Ramos de 
Oliveira - Docente 

O Programa de Extensão “Memória e mídia na história' é uma proposta 
que decorre de uma série de iniciativas desenvolvidas pelos Professores 
do Curso de História, especialmente relacionadas a renovação da matriz 
curricular  nesta Graduação que integrou disciplinas de prática curricular 
voltadas a informação e aproximação de novas linguagens no ensino e 
pesquisa da área.  Tal proposta também vincula-se ao Mestrado, que tem 
como área de concentração o Tempo Presente, também bastante 
vinculado a questão da renovação na construção da narrativa histórica.       

Trilha 
Interpretativa 
para Deficientes 
Visuais na 
restinga  do 
Parque Estadual 
da Serra do 
Tabuleiro - Parte 
II 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Lucia Ayala - Docente Buscando incluir os deficientes visuais no Programa de Uso Publico e 
Educação Ambiental executado pela Cooperativa para Conservação da 
Natureza no Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro, esse projeto desenvolve a adaptação da “Trilha da Restinga do 
Maciambú”, e atividades educativas que explorem as possibilidades dos 
deficientes visuais, proporcionando maior igualdade nas condições de 
aprendizagem. Visa facilitar a compreensão do ecossistema de restinga e 
a importância da conservação de seus aspectos naturais. Com base em 
revisão bibliográfica sobre metodologias aplicadas no ensino para 
portadores de deficiência visual, serão selecionados recursos didáticos 
naturais, pedagógicos, culturais e tecnológicos (tais como maquetes, 
réplicas de animais em tamanho real, elementos da flora local, recursos 
sonoros) para interpretar os pontos escolhidos, desenvolvendo conceitos 
relacionados à ecologia do ecossistema visitado, como cadeia alimentar, 
sucessão vegetal, microclima, fauna e flora, de forma simples para que 
possa atingir diversos níveis intelectuais, isso frente às diferentes 
necessidades do público alvo. A etapa final engloba uma experiência com 
convidados participantes da ACIC (Associação Catarinense de Integração 
do Cego) em uma vivência na Trilha da Restinga localizada no Centro de 
Visitantes, envolvendo os portadores de deficiência visual nas atividades 
de integração e interpretação ambiental propostas pelo projeto. 

Tabuleiro em Projeto Centro de Lucia Ayala - Docente Dar continuidade as ações de extensão do projeto Tabuleiro em Cena, 
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Cena: 
Interpretação 
ambiental e 
teatro-educação 
na Baixada do 
Maciambu - SOS 
Rio da Madre 

Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

atendendo a demanda escolar de comunidades do entorno do Parque 
Estadual da Serra do Tabuleiro na região da Baixada do Maciambu no 
Município de Palhoça.   Desenvolvimento de metodologias em educação 
ambiental, aproximando a população local aos objetivos da unidade de 
conservação.  Valorização dos patrimônios natural e cultural que o lugar 
representa.   

Baú Cultural: a 
contação de 
histórias e outras 
atividades para 
inserção da 
temática indígena 
e africana/afro-
brasileira na sala 
de aula 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco Cardoso - 
Docente 

O presente projeto é desdobramento das nossas atividades de extensão 
no Programa Memorial Antonieta de Barros, que tornou-se um centro de 
referência sobre a temática das populações de origem africana e nos 
últimos dois anos integrando as populações indígenas, recebendo ao 
longo dos seis de existência apoio de vários parceiros e atendendo 
pesquisadores, docentes e  discentes de diferentes sistemas de ensino.  
Participamos do  Núcleo de Educação Indígena da Secretaria de Estado 
da Educação e de órgãos institucionais relacionados às discussões sobre 
visibilidade das populações africanas e afro-brasileiras - auxiliando, 
inclusive, na formação de vários NEAB's pelo Brasil - o que, por dever de 
ofício, nos estimulou a propor uma nova maneira de interagir com as 
escolas procurando dar visibilidade aos conhecimentos e às culturas 
indígenas e africanas/afrodescendentes através da contação de histórias  
em escolas da rede pública municipal e estadual de educação.  A proposta 
da contação de histórias envolve a participação de diferentes elementos 
culturais e históricos das populações indígenas e africanas que serão 
incorporados através de literatura adequada e envolvimento de crianças  
e professores (público alvo), no intuito de consolidar políticas públicas 
de promoção da igualdade, valorização da diversidade cultural e 
desenvolvimento das populações de origem africana  e indígena. 

Biblioteca de 
referência sobre 
diversidade 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 

Paulino de Jesus 
Francisco Cardoso - 
Docente 

Trata-se de atividades realizadas no Núcleo de Estudos Afro Brasileiros – 
NEAB, da Universidade do Estado de Santa Catarina, com o intuito de 
buscar meios para disseminar informações que viabilizem, assim, o 
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cultural  da 
Educação 

acesso dos pesquisadores, acadêmicos dentre outros interessados em 
aspectos culturais, sócio-econômicos, educacionais dos afrodescendentes 
em Santa Catarina. Para isso, foram realizadas várias atividades: 
continuação das pesquisas e coletas de fontes bibliográficas nas 
principais bibliotecas universitárias de Santa Catarina para serem 
armazenadas na Biblioteca Virtual; continuação da organização e 
sistematização de documentos coletados e transcritos por pesquisadores 
do NEAB; constituição da Biblioteca de Referência do NEAB; 
levantamento e elaboração de um catálogo de todo acervo existente no 
NEAB; aquisição de novas obras para a Biblioteca de Referência do 
Núcleo; reorganização periódica da Biblioteca elaboração e divulgação de 
uma política de desenvolvimento de coleções para a mesma atualização 
periódica do inventário das obras da Biblioteca e dos documentos 
coletados nos Centros de Documentação e que se encontram no Núcleo, 
elaboração de pastas com textos referentes à temática e a Ed. Indígena e 
realização ações para disseminar informações disponíveis no NEAB. 

Centro de  
Memória e 
História das 
Populações de 
Origem Africana 
em SC. 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco Cardoso - 
Docente 

   Tendo em vista que boa parte das fontes de informação sobre as 
populações de origem africana encontra-se ainda dispersa por diferentes 
acervos da cidade e estado, o que  dificulta, ou mesmo inviabiliza o 
trabalho dos pesquisadores, bem como da comunidade escolar e demais 
interessados em conhecer aspectos culturais, sócio-econômicos e 
educacionais, resolvemos criar o Centro de Memória e Informações sobre 
Afrodescendentes. Este projeto visa dar continuidade a localização, 
catalogação e disponibilização em linguagem digital, da produção 
bibliográfica, visual e documental acerca destas populações em Santa 
Catarina. contamos com o apoio do Laboratório de Telemática e 
Infodesigner do Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa 
Catarina (CEFET-SC), O Centro de Referência, articulado a equipe do 
projeto de pesquisa Irmandades e Confrarias de Africanos e 
Afrodescendentes, deverá incorporar ao seu acervo uma coleção de 



 

150 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

documentos do séc.s XVIII e XIX,  digitalizados, da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos e da Irmandade 
de Nossa Senhora do Parto dos Irmãos Crioulos.  Com apoio da Secretaria 
Especial para Promoção da Igualdade Racial da Presidência da Republica, 
deveremos melhorar projeto um ambiente virtual de intercambio e 
comunicação dos núcleos de estudos afro-brasileiros. 

A Capoeira 
compreendida 
como uma 
experiência afro-
brasileira 
integradora e 
construtora de 
saberes. 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco Cardoso - 
Docente 

Florianópolis vem se destacando no cenário nacional como importante 
pólo de produção de conhecimento sobre a temática capoeira .  A 
investigação e prática da capoeira, em contextos formais e não-formais, 
apresentam-se como possibilidade concreta de promover a identidade e 
a cultura afro-brasileiras, face ao compromisso com ações afirmativas de 
igualdade racial.  Em vista disto, este projeto visa à formação pedagógica 
e humana de acadêmicos e comunidade em geral, a integração destes, a 
promoção das culturas afro-brasileiras e, em particular, da capoeira, a 
construção de processos ampliados e participativos de reflexões coletivas 
e a pesquisa e prática dos movimentos e elementos ritualísticos do 
universo da capoeira angola.   A partir da articulação entre conhecimento 
científico e os saberes oriundos das práticas com capoeira,   O diagnóstico 
preliminar da situação da capoeira, no Estado de Santa Catarina, permite 
inferir a existência de cerca de 50 grupos de capoeira, dos quais 30 no 
Município de Florianópolis. No que se refere à capoeira em contexto 
escolar ela já está presente em escolas da rede pública e privada, sendo 
tratada a partir de diferentes abordagens.   

Kizomba Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco Cardoso - 
Docente 

A Kizomba é uma atividade de extensão realizada desde 1995, voltada 
para a disseminação nas redes de ensino público municipal e estadual de 
informações sobre diversidade cultural, principalmente de temas 
relacionados a cultura e história das populações de origem africana e visa 
sensibilizar os gestores de ensino para a necessidade de medidas para 
implentação da Lei Federal 10.639/03.     

IV Seminário de Evento Centro de Paulino de Jesus O IV Seminário de Educação, Relações Raciais e Multiculturalismo, 
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Educação, 
Relações Raciais 
e 
Multiculturalism
o 

Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Francisco Cardoso - 
Docente 

desenvolvido desde 1998 pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros tem 
por finalidade se constituir em um espaço de troca de experiências,  
formação de professores e disseminação e debate do conhecimento 
acadêmico produzido sobre a temática. 

América Latina: 
Sociedade e 
Natureza 
(Programa: 
'América Latina 
em debate' 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Fábio Napoleão - 
Docente 

O Projeto de Extensão 'America Latina: sociedade e natureza' integra o 
Programa 'América Latina em Debate', que visa promover amplo espaço 
de discussão sobre temáticas como desenvolvimento econômico, 
movimentos sociais, questão ambiental etc. O projeto 'América Latina: 
sociedade e natureza' abrange as seguintes linhas de pesquisa: 1) 
Geografia Econômica da América Latina; 2)Desenvolvimento regional e 
infra-estruturas; 3) América Latina: planejamento, cidade e região. Tal 
ação se destina ao atendimento docente e discente de IES, rede escolar 
estadual e municipal, bem como ONG's etc. 

Relações 
internacionais do 
Brasil (Programa: 
'América Latina 
em debate') 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Fábio Napoleão - 
Docente 

O curso versa sobre a política externa brasileira contemporânea, 
englobando sobretudo os governos Sarney, Collor, Itamar Franco, FHC e 
Lula. Resgata a história das relações internacionais, caracterizando o 
comportamento dos governos no Brasil em relação à autonomia externa, 
integração sul-americana como alternativa à ALCA e o estabelecimento 
de parcerias estratégicas com grandes países em desenvolvimento como 
China, Índia, Rússia e África do Sul. O curso destina-se aos docentes e 
discentes de IES e da rede escolar estadual (docentes), além de 
integrantes de ONG’s etc.  

Desenvolvimento 
econômico da 
América Latina 
(Programa: 
'América Latina 
em debate') 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Fábio Napoleão - 
Docente 

O curso versa sobre o desenvolvimento da América Latina, focando o 
papel do Estado, da burguesia e do trabalhador latino-americano. O curso 
destina-se aos docentes e discentes de IES e da rede escolar estadual, 
além de integrantes de ONG’s etc.  

Estado, Curso Centro de Fábio Napoleão - O Curso 'Estado, capitalismo e democracia na América Latina' versa 
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capitalismo e 
democracia na 
América Latina 
(Programa: 
América Latina 
em debate') 

Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Docente sobre o processo de acumulação e territorialização do capital e suas 
repercussões sociais. Ministrato pelo Prof. Atílio Borón, apresenta os 
seguintes eixos de discussão: 1) micro e macroeconomia na América 
Latina; 2) A América Latina e o mundo; 3) abordagens do 
desenvolvimento econômico; 4) a ação imperialista na América Latina.  O 
curso destina-se aos docentes e discentes de IES e da rede escolar 
estadual e municipal, além de ONG's etc. 

Qual o futuro da 
América Latina? 
(Programa: 
'América Latina 
em debate') 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Fábio Napoleão - 
Docente 

A palestra 'Qual o futuro da América Latina?', ministrata pelo Prof. Armen 
Mamigonian, versa sobre as formações regionais latino-americanas, o 
processo de integração comercial e as relações internacionais, esboçando 
acertos e desacertos presentes nas disputas entre a imposição do ideário 
neoliberal e as escolhas ancoradas no projeto nacional. A palestra 
destina-se aos docentes e discentes de IES e da rede escolar estadual, 
além de integrantes de ONG’s etc. 

Espaço cultural 
América Latina 
(Programa: 
América Latina 
em debate') 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Fábio Napoleão - 
Docente 

O 'Espaço América Latina', destinado a apresentações culturais, realizará 
a 1ª mostra de filmes sobre a América Latina, seguida de debates. Eis os 
filmes:A Batalha do Chile (Patrício Guzmán); Memoria deo Saqueo 
(Fernando Solanas); Estado de Sítio (Costa Gravas); Salvador Allende 
(Patrício Guzmán). A ação se vícula ao Programa 'América Latina em 
debate'. 

Grupo de Estudos 
sobre 
Alfabetização e 
Letramento 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Gersolina Antonia de 
Avelar Lamy - 
Docente 

Estudar em grupo,  textos atuais de autores reconhecidos,enfocando o 
tema da aprendizagem da leitura e da escrita, no processo de 
alfabetização e letramento. 
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O trabalho 
pedagógico na 
educação 
infantil: uma 
proposta de 
socialização em 
processo 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Neli Góes Ribeiro - 
Docente 

Esse curso pretende contribuir com a articulação entre a Universidade e 
os sistema público de ensino possibilitando uma discussão ampla entre 
as(o) acadêmicos e seus campos de estágio na disciplina Prática de Ensino 
em Educação Infantil I e II. O projeto constitui-se em uma ação de 
extensão universitária de formação inicial econtinuada de educadores 
oportunizando o estreitamento da relação entre a universidade e a 
Educação Básica.  Pretende-se nesse sentido a  utilização de metodologias 
participativas envolvendo os sujeitos do processo na reflexão e 
aprofundamento sobre as temáticas que subsidiarão a ação docente das 
alunas estagiarias nas instituições de Educação Infantil. A realizaçãp 
dessa proposta vai ao aencontro da demanda apresentada pelos campos 
de estágio cujo desejo é realizar uma troca mais efetiva entre os saberes 
acadêmicos e os saberes docentes oriundos da vivência cotidiana como 
profissionais da educação.  

I Seminário 
Memória e 
Experiência: 
Elementos de 
Formação na 
Capoeira Angola 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco Cardoso - 
Docente 

O I Seminário propõe problematizar as relações de produção do 
conhecimento no universo cultural da capoeira angola a partir de dois 
conceitos chaves: experiencia e memória, com o objetivo de elaborar 
subsidios para compreender os elementos de formação presentes em 
manifestações culturais de matriz afro-brasileiras. O I Seminário será 
organizado através de mesa de conferência, duas mesas de debates e sete 
oficinas teorico-práticas versando sobre o tema da capoeira angola. O I 
Seminário terá a participação de um mestre de capoeira de Salvador(BA), 
e mestres e praticantes de capoeira da grande Florinanópolis e de Santa 
Catarina. O I Seminário pretende atender praticantes de capoeira, 
pesquisadores e comunidade em geral.         

Impactos 
Ambientais de 
Pequenas 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 

Vera Lucia Nehls Dias 
- Docente 

O evento busca discutir a grande quantidade de construções de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCH) em âmbito nacional e seus impactos 
ambientais e sociais. Esta palestra tem por objetivo discutir estudos 
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Centrais 
Hidrelétricas 
(PCHs) 

da 
Educação 

relacionados na área da Profissional convidada que vai abordar este tema, 
que deve ser aproveitado pelas diversas áreas do conhecimento que 
relacionam ao estudo.  

Movimentos 
Sociais e 
políticas 
públicas 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Vera Lucia Nehls Dias 
- Docente 

Propomos a realização de três mini-cursos destinados a debater  
participação social em determinadas atividades ligadas a seu bem estar e 
desenvolvimento, além de políticas governamentais que visam a proteção 
dos menos favorecidos. 

A Biomassa e as 
Reservas 
Energéticas: 
propostas de 
sustentabilidad
e no Brasil 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas e 
da 
Educação 

Vera Lucia Nehls Dias 
- Docente 

A questão das Biomassas e das reservas energéticas tem gerado 
discussões pertinente em vários setores da sociedade brasileira. Daí a 
necessidade de ampliar a discussão para o âmbito acadêmico, 
especialmente para o campo da Geografia.    Para tal disucssão, o grupo 
traz o sr. Adriano Benayon, renomado diplomata brasileiro consultor 
legislativo da Câmara dos Deputados e depois do Senado Federal, vice-
presidente do Instituto do Sol, entidade voltada para o fomento do uso da 
energia limpa e renovável da biomassa em lugar dos derivados do 
petróleo. 
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CURSO DE ENERGIA 
ALTERNATIVA: EÓLICA 
E SOLAR 

Curso Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mario Nestor 
Ullmann - Docente 

O curso será realizado no Setor de Energia Alternativa do 
Departamento de Agronomia do Centro de Ciências 
Agroveterinárias da UDESC, em Lages, SC. cmpreenderá aulas 
teóricas expositivas em sala de aula e aulas práticas no 
laboratório de campo, por meio de instalações demonstrativas. 
No tópico referente a energia eólica, serão abordados os 
princípios físicos e mecânicos da trasnformação dos ventos em 
potência de geração de energia elétrica e potência para 
elevação de água por bombas alternativas a partir de 
aerogeradores e motores eólicos, respectivamente. Serão 
realizadas demonstrações à campo mediante o emprego 
destes aéromotores. No tópico referente  a energia solar, serão 
abordados os princíios físicos da energia solar para 
aquecimento de água residencial e geração de energia elétrica, 
a partir de coletores solares e baterias fotovoltaicas, 
respectivamente. Serão realizadas domenstrações a campo 
mediante o emprego de um aquecedor solar para produção de 
água quente e uma bateria solar para armazenamento de 
energia elétrica em acumulador e, posterior, consumo por 
meio do uso de lâmpadas de iluminação. Nas atividades 
práticas serão realizadas medições e avaliações dos diferentes 
sistemas instalados em funcionamento e operação. 

Curso de Energia 
Alternativa sobre 

Curso Centro de 
Ciências 

Mario Nestor 
Ullmann - Docente 

O curso será realizado no Setor de Energia Alternativa do 
Departamento de Agronomia do Centro de Ciências 
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Motores e Máquinas 
Hidráulicas Elevadoras 

Agroveterinária
s 

Agroveterinárias da UDESC, em Lages, SC. Compreenderá 
aulas expositivas ocasião em que serão abordados os temas 
referentes a: definições de energias convencionais e 
alternativas; matriz energética atual e perspectivas futuras; 
energia alternativa atual, perspectivas futuras, viabilidade 
econômica e preservação do ambiente; definições de energias 
mecânicas e suas transformações. Máquinas e motores 
hidráulicos elevadores de água tipo Aríete hidráulico e Rodas 
de água com bomba de pistão; motores hidráulicos para 
geração de potência e acionamento de máquinas operatrizes. 
Testes de produção e rendimentos de Aríete hidráulico e Roda 
de água com bomba hidráulica de pistão para elevação de 
água. Marcas e modelos fabricados no Brasil e sua produção. 
Projetos de construção, instalação e operação e manutenção 
de Aríetes hidráulicos e Rodas de água com bomba de pistão. 

Avaliação da 
Uniformidade e 
Eficiência de Sistemas 
de Irrigação - 
Microaspersão e 
Gotejamento e 
Fertirrigação 

Curso Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Olivio José Soccol - 
Docente 

O curso será realizado no Setor de Hidráulica, Irrigação e 
Drenagem do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, 
em Lages, SC. Compreenderá aulas expositivas com o uso do 
quadro negro e de equipamentos áudio visuais e mostra de 
materiais e equipamentos utilizados em sistemas de irrigação 
localizada e fertirrigação. Atividades práticas de avaliação de 
uma sub-parcela de sistema de irrigação localizada por 
gotejamento e microaspersão, cálculo dos índices de 
desempenho, discussão dos resultados e conclusões.Teste e 
avaliação de dois sistemas de injeção de fertilizantes, sucção 
própria bomba e tanque de derivação do fluxo. 

II Reunião técnica da 
cultura da Pereira 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Leo Rufato - 
Docente 

A presente proposta preve a continuidade do evento 'Reunião 
técnica da cultura da pereira', que se realizará no Centro de 
Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Coordenada pelos professores Leo Rufato e Aike 
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Anneliese Kretzschmar, contando com mais de 100 
participantes, entre pesquisadores, produtores, viveiristas, 
produtores e estudantes dos estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Cataria e Rio Grande do Sul. A reunião contará com a 
colaboração das instituições EPAGRI, EMBRAPA, UFPEL e 
FRUTIROL. Os palestrantes abordarão os seguintes temas: 
Dificuldades potenciais para o desenvolvimento da cultura da 
pereira. Tecnologias empregadas para produção de pereiras 
européias no sul do Brasil, Desenvolvimento de cultivares para 
a viabilização da cultura da pereira no Brasil, Tecnologias para 
o aumento da produtividade e regularidade de produção de 
pêra na região sul do Brasil, Alternativas para aumento da 
produtividade na cultura da pereira . Após a realização das 
palestras, serão discutidos estes temas, formaram-se uma 
mesa redonda, com a presença dos palestrantes,  onde se 
debaterá assuntos relacionados com o futuro da cultura no Sul 
do Brasil. Também será programado uma seção de posters 
para apresentação de trabalhos relacionados com a cultura.   

Educação, Saúde e 
Cidadania para crianças 
do Município de Lages, 
SC 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Márcia Regina 
Pfuetzenreiter - 
Docente 

O objetivo do projeto é integrar a Universidade com a 
comunidade na qual está inserida por meio de atividades 
educativas. A participação da Universidade na comunidade 
será feita por meio da atenção aos problemas de saúde 
identificados. Na proposta busca-se trabalhar as questões de 
atenção primária à saúde com crianças de comunidades de 
baixa renda, especificamente aquelas atendidas pela 
Associação Lageana de Assistência aos Menores (ALAM) de 
Lages, com as crianças cadastradas no Projeto “Amigo do 
Carroceiro”, e com os alunos da Escola Municipal Pedras 
Brancas, localizada no meio rural, dirigindo especial atenção a 
crianças das séries iniciais do ensino fundamental. Serão 
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veiculadas chamadas na Rádio UDESC direcionadas aos pais 
das crianças e à população em geral sobre temas relacionados 
à saúde.  

Posse responsável, 
bem-estar animal e 
zoonoses: saúde na 
escola e na família 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Márcia Regina 
Pfuetzenreiter - 
Docente 

Nos bairros periféricos, as famílias convivem com um número 
significativo de animais de estimação e as crianças têm um 
contato intenso com estes animais, que podem ser tanto 
pertencentes às próprias famílias como estar fazendo parte de 
uma população errante que habita os locais próximos às casas. 
O intenso contato entre as pessoas e esses animais, aliado ao 
baixo grau de informação faz com que aumente o risco de 
zoonoses. O problema relacionado aos maus tratos com 
animais torna-se mais grave e visível junto às classes 
populares menos favorecidas, que carecem de instrução e 
conscientização, sendo agravado pela baixa renda familiar e 
pelo baixo grau de escolaridade e aumento da violência 
urbana. A abordagem dos problemas relacionados a posse de 
animais domésticos, bem-estar animal e prevenção e controle 
de enfermidades transmitidas pelos animais não constam dos 
livros didáticos do ensino fundamental e muitos professores 
sentem necessidade de um aprofundamento maior para 
melhor trabalharem com seus alunos. Para suprir tais 
deficências, será realizado um trabalho junto a professores, 
pais e alunos de escolas da periferia do Município de Lages 
enfocando a posse responsável, o bem-estar animal e a 
profilaxia de zoonoses. 

Ginastica/Musculação  
para comunidade do 
CAV 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Luiz Antonio Zarelli 
Martinez - Docente 

Este projeto vem oportunizar uma ação saudavel de exercicios 
para o praticante, para assim melhorar suas condições 
corporais e psicosociais atraves da pratica, desenvolvendo 
bons habitos de higiene e nutrição. 

MONITORAMENTO DO Projeto Centro de Célio Orli Cardoso - Devido a grande procura por informações meteorológicas 



 

159 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR(A) RESUMO 

TEMPO E 
MANUTENÇÃO DO 
BANCO DE DADOS DAS 
VARIAVEIS 
METEOROLÓGICAS NA 
ESTAÇÃO 
AGROMETEOROLÓGICA 
DO CAV 

Ciências 
Agroveterinária
s 

Docente junto a Estação Agrometeorológica do CAV, o presente projeto 
de extensão tem como objetivo a continuidade do 
monitoramento do tempo para a manutenção do banco de 
dados meteorológicos, visando sua difusão e acesso on-line 
destas informações meteorológicas coletadas na Estação 
Agrometeorológica do CAV, que subsidiam vários trabalhos 
didáticos e projetos de pesquisas.  A referida estação 
convencional possui instrumentos mecânicos de medição 
cujas leituras são realizadas in locu em horários pré-
determinados segundo normas oficiais do INMET (Instituto 
Nacional de Meteorologia) ou registradas em gráficos padrões, 
as quais necessitam de um processamento prévio para 
posterior disponibilização ao público interessado 
(pesquisadores, bolsistas, alunos e planejadores). Está sendo 
concluído o módulo computacional que fará a interface entre o 
observador da estação, que coleta e digita os dados 
monitorados, e o banco de dados que disponibilizará on-line a 
informação processada para o usuário interessado. A estação 
já conta com uma série histórica de registros das variáveis do 
tempo que totaliza 3 anos ininterruptos, que estão 
armazenados em formulários comuns (planilhas de anotações 
em papel ofício) e necessita ser processada em meio digital 
para sua difusão.   

REALIZAÇÃO DE 
EXAMES 
LABORATORIAIS EM 
AUXÍLIO AO 
DIAGNÓSTICO DE 
CASOS CLÍNICOS 
ATENDIDOS NO 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mere Erika Saito - 
Docente 

A patologia clínica veterinária é uma verdadeira ferramenta no 
auxílio ao diagnóstico de diversas patogenias que acometem 
os animais domésticos e selvagens. Desta forma, exames como 
hemograma, bioquímica clínica, urinálise e análise de líquidos 
corporais, podem auxiliar de forma decisiva para um 
diagnóstico correto e, conseqüentemente, para o sucesso do 
tratamento e prognóstico. Auxilia também na conduta 
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HOSPITAL DE CLÍNICA 
VETERINÁRIA DO CAV-
UDESC 

adequada quanto às zoonoses (doenças transmitidas dos 
animais para o ser humano). Este projeto tem como objetivo a 
implantação de um serviço especializado e de qualidade para 
amparar as decisões de todas as modalidades clínicas da 
medicina veterinária, abrangendo todas as espécies animais 
que forem atendidas no Hospital de Clínica Veterinária do 
CAV-UDESC e em clínicas veterinárias particulares, prestando 
um serviço à comunidade. Sendo de fundamental importância 
na formação acadêmica, pois complementa os conhecimentos 
teóricos adquiridos sobre as diversas patologias. Com a 
implantação de tal serviço, além do auxílio ao diagnóstico de 
casos clínicos, ainda servirá de suporte para inúmeras 
pesquisas, tanto em áreas clínicas, como nas áreas de 
produção animal, pois se tratam de parâmetros mensuráveis e 
que embasam decisões e conclusões cientificamente. 

III Semana Acadêmica 
de Eng. Florestal 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

João Fert Neto - 
Docente 

Trata-se de um evento que se propõe ao aprimoramento de 
conhecimentos  técnicos, científicos e sociais em especial 
voltados à área florestal. 

I Seminário de Terapias 
Complementares em 
Medicina Veterinária:  

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Vera Maria Villamil 
Martins - Docente 

  Atualmente a Medicina Veterinária utiliza poucos métodos 
diferenciados para promover melhor qualidade de vida de 
seus pacientes. Apesar de ser extensamente conhecida e 
praticada na Medicina Humana, ainda se faz necessário um 
aprofundamento e utilização dessas terapias nos animais.    
Portanto, o evento pretende expandir o conhecimento de 
tratamentos alternativos aos convencionais em Medicina 
Veterinária, como a homeopatia, acupuntura, florais, reiki, 
entre outras, contemplando o comportamento psíquico e físico 
do animal.      As palestras abrangerão desde os conceitos de 
novas metodologias até sua aplicabilidade nos dias atuais, 
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enfocando na interação homem-animal e proporcionando um 
estado de saúde plena, de maneira que a cura da doença se 
fundamentalize no reestabelecimento da saúde psíquica do 
animal.      

Reciclagem de Óleo de 
cozinha: Preservação 
do Meio Ambiente e 
Inclusão Social 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Luiz Claudio Miletti 
- Docente 

 O óleo de cozinha usado é considerado um dos maiores 
poluentes ambientais, pois ainda não se conseguiu 
desenvolver uma técnica eficiente de descarte, porém há 
várias formas de reciclagem. Uma das possibilidades é a 
utilização do óleo usado na produção de Biodiesel, entretanto 
para esse fim há necessidade de investimentos mais pesados. 
Uma outra possibilidade é a produção de sabão a partir do 
óleo usado.   Sabe-se que na cidade de Lages não há destinação 
correta desse resíduo, sendo que o óleo utilizado é colocado no 
lixo ou é depositado diretamente na rede de esgoto, sendo dos 
dois modos é absorvido pelo solo e polui a água.É de 
conhecimento de todos que nossa região abrange em seu 
território grande parte do Aqüífero Guarani, que tem como um 
fator de poluição a não reciclagem desse tipo de material .  É 
neste sentido que o projeto visa desenvolver uma cartilha e 
um curso de Reciclagem do óleo de cozinha usado, que será 
apresentado para a população carente de alguns bairros da 
cidade de Lages, procurando incentivar e capacitar o público 
alvo na produção de sabão como forma de reciclagem do óleo 
utilizado.    

Parasitologia Animal - 
Diagnóstico de Rotina e 
Assistência Técnica 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Valdomiro Bellato - 
Docente 

Realizar diagnósticos de Doenças Parasitárias de animais 
domésticos e de prestar assistência técnica a produtores 
rurais da região e do estado de Santa Catarina. Dar apoio 
técnico aos setores: Hospital de Clínica Veterinária; 
Bovinocultura de Leite e Ovinocultura do Centro de Ciências 
Agroveterinárias – CAV/UDESC. No Laboratório de 
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Parasitologia e Doenças Parasitárias, serão recebidos 
materiais (fezes, ectoparasitos, endoparasitos) e realizados 
exames qualitativos e quantitativos. Também serão realizadas 
avaliações de eficácia de carrapaticidas e anti-helmínticos, 
diagnóstico de hemoparasitoses, identificação de helmintos e 
de ectoparasitos adultos. Os interessados receberão por 
escrito o resultado dos exames e, quando solicitado, 
orientação sobre o controle das parasitoses  

Plantas Nativas da Mata 
Preta 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alexandre Ferreira 
de Macedo - 
Docente 

Esse organizar as informações sobre as árvores nativas da 
mata preta (Floresta de Araucária) do Planalto Catarinense em 
um banco de dados e, possivelemente imagens. Essas 
informações serão disponibilizadas, através da internet, a 
comunidade interna da UDESC (pesquisadores e discentes dos 
cursos de Agronomia e Engenharia Florestal e outros ) e 
comunidade externa com interesse na identificação das 
espécies nativas. 

Projeto Amigo do 
Carroceiro 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Joandes Henrique 
Fonteque - Docente 

Desenvolvido por estudantes dos cursos de agronomia e 
medicina veterinária do CAV-UDESC, com o intuito de 
melhorar as condições sócio-econômicas dos carroceiros, este 
projeto também visa proporcionar a oportunidade de se 
praticar a clínica com grandes animais; bem como 
proporcionar o bem estar animal aos eqüinos utilizados pelos 
carroceiros. Todos os sabados cerca de dez a quinze animais 
são submetidos a exames clínicos, controle parasitológico e 
análise clínicas diversas sendo também oferecido serviço de 
casqueamento e ferrageamento aos animais. A cada visita o 
carroceiro recebe um saco de ração e sal mineral para 
manutenção de seu animal. Todas as carroças são identificadas 
com uma placa, que contém um número de série. 
Adicionalmente são prestadas informações a respeito dos 
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cuidados, do manejo e da alimentação destes animais, visando 
evitar casos de doenças e maus tratos que possam gerar a 
incapacidade dos animais para o trabalho. Paralelamente 
ainda é oferecido um programa de educação, recreação e 
noções básicas de higiene as crianças que acompanham os 
carroceiros, bem como são desenvolvidas atividades 
educativas de orientação sobre transito, alfabetização de 
adultos e atendimento juridico. 

PROPAGAÇÃO E 
DIRTRIBUIÇÃO DE 
PLANTAS NATIVAS DO 
PLANALTO 
CATARINENSE 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alexandre Ferreira 
de Macedo - 
Docente 

Nesse projeto serão propagadas árvores nativas da Mata de 
Araucária, para distribuição aos produtores rurais, escolas da 
região e comunidade em geral. Espera-se que  contribua para a 
manutenção das espécies nativas do Planalto Catarinense. 

Biodiversidade da flora 
e da fauna como 
recursos para a 
educação ambiental 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Roseli Lopes da 
Costa Bortoluzzi - 
Docente 

Na região do Planalto Catarinense onde predomina a formação 
de Floresta Ombrófila Mista e campos, ainda existem áreas 
com bom estado de preservação. Visando manter estas 
condições é imprescindível a participação da população local 
para manutenção dos recursos naturais. Este projeto de 
extensão universitária terá como objetivo geral conscientizar a 
população da região sobre a importância de se preservar os 
recursos naturais do Parque Natural Municipal de Lages. Serão 
realizados atendimentos em três escolas municipais de ensino 
fundamental de Lages onde serão apresentadas palestras e 
visitas orientadas aos alunos em área de Unidade de 
Conservação para reconhecimento de espécies vegetais e 
animais. 

Planejamento e manejo 
do solo com pastagens 
em assentamento rural 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alvaro Luiz Mafra - 
Docente 

O objetivo do presente projeto de extensão universitária é 
realizar um estudo para planejamento do uso do solo, 
incluindo neste o plantio e manejo de pastagens, as quais 
serão utilizadas para alimentação animal. Dessa forma, o 
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manejo e o uso adequado do solo estariam associados a uma 
alimentação mais nutritiva, resultando em uma melhora 
qualitativa do leite. Serão trabalhadas algumas alternativas de 
manejo e práticas conservacionistas de acordo com as 
potencialidades e limitações da área, a fim de proporcionar a 
produção agrícola do assentamento aliada à conservação do 
solo. Além de auxiliar nas decisões com relação ao 
desenvolvimento da comunidade. A comunidade  apresenta 
uma extensa área agrícola, sendo que as discussões sobre as 
linhas de produção ainda são recentes, porém, aponta a 
produção de leite e derivados como a futura principal fonte de 
renda. Existe, também, um grande interesse por parte da 
comunidade assentada em desenvolver práticas 
agroecológicas. Sendo assim, há necessidade de planejar o uso 
do solo, para se otimizar as áreas de acordo com suas 
potencialidades, bem como fazer o manejo deste, utilizando 
para isso pastagens adequadas. O uso destas pastagens 
promoverá a conservação e melhora na qualidade do solo. 

Análise da viabilidade 
do aproveitamento de 
água de chuva para 
consumo não potável 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Carlos Augusto de 
Paiva Sampaio - 
Docente 

Para a conservação de água existem medidas convencionais e 
não convencionais, e o aproveitamento de água da chuva para 
consumo não potável é uma medida não convencional. No 
processo de coleta de água da chuva são utilizadas áreas 
impermeáveis, normalmente o telhado, sendo coletada através 
de calhas, condutores verticais e horizontais e armazenada em 
reservatório. Este trabalho trata da avaliação da qualidade da 
água da chuva bem como a viabilidade econômica da utilização 
de um sistema de coleta e aproveitamento da água da chuva. 

Estufa de plástico com 
estrutura de materiais 
alternativos 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária

Carlos Augusto de 
Paiva Sampaio - 
Docente 

As estufas agrícolas são muito versáteis por isso podem ser 
usadas nas mais variadas aplicações, como: hidroponia, 
agricultura de solo em geral, cultivo de cogumelos, 
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s minhocário, cultivo de flores, ranários, cultivos/mudas 
florestais, etc.     Existem várias formas de fazê-las, com 
diversos tipos de matérias e podendo ser adquiridas prontas 
no mercado.    Normalmente as estruturas das estufas são 
caras quando compradas e muitos dos materiais alternativos 
usados para sua construção não chegam ao conhecimento do 
usuário.     Pretende-se neste projeto construir estufas tipo 
túnel baixo e túnel alto usando arcos de vime e arcos de PVC e 
divulgar esta tecnologia em escolas, para produtores dentre 
outros interessados por meio de informes técnicos.   

Núcleo de Educação 
Ambiental – NEA – 
Formação de recursos 
Humanos 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mari Inês Carissimi 
Boff - Docente 

Em 1994, foi criado o Núcleo de Educação Ambiental – NEA, no 
Centro de Ciências Agroveterinárias – UDESC, tendo como 
objetivo a formação de recursos humanos na área de educação 
ambiental. Constituiu-se em um centro de informações, 
discussão e divulgação das questões ambientais, que trabalha 
junto à comunidade em geral. Desenvolve atividades em 
parceria com a Prefeitura de Lages, nos programas nacionais e 
internacionais que colocam para as gerações presentes, 
questões preocupantes e de solução bastante complexa, como 
a má utilização da água, do ar e do solo. Busca, de maneira 
simples e clara, conscientizar e capacitar cada indivíduo a 
participar de maneira responsável nas decisões comunitárias e 
pessoais, que digam respeito ao meio ambiente e à qualidade 
de vida. 

Atualização em  
Agroecologia e 
Educação Ambiental  

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mari Inês Carissimi 
Boff - Docente 

O ciclo de oficinas é uma proposta que visa a aproximação da 
comunidade acadêmica do Centro de Ciências 
Agroveterinárias e da comunidade do Assentamento Pátria 
Livre para que juntas possam construir conceitos e tomar 
decissões que levem a adotar atitudes consonantes com o uso 
e conservação dos recursos naturais.   Os acadêmicos e 
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docentes participantes do Núcleo de Educação Ambiental 
juntamente com a comunidade do Assentamento Pátria Livre, 
serão responsáveis pela construção e organição do evento, 
para que assim, diferentes olhares possam contribuir nessa 
construção, trazendo diferentes perspectivas sobre a 
sustentabilidade.  O ciclo de oficinas trará elementos para 
discussão de temas relacionados a conservação e o manejo dos 
recursos naturais existentes na região de instalação do 
assentamento como: Biodiversidade, conservação do solo, 
preservação de recursos hídricos e preservação da vegetação 
nativa entre outros.   

Projeto de 
Acompanhamento 
Médico Veterinário de 
Animais Selvagens  

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aury Nunes de 
Moraes - Docente 

Realizar o atendimento dos animais selvagens provindos do 5º 
Batalhão de Polícia Ambiental de Lages e da comunidade, 
tornando assim mais integradas as atuações da Universidade e 
da Polícia Ambiental de Lages no que diz respeito à fauna 
silvestre regional. Esta adequação implicará na aquisição de 
materiais de consumo e permanente, implantação de 
protocolos específicos às espécies e formação de banco de 
dados, contribuindo assim de maneira mais sistemática e 
efetiva para formação acadêmica, melhoria do bem-estar 
animal e conservação ambiental bem como na divulgação dos 
resultados. Além disso, esta ação conta com a manutenção de 
um grupo de estudos teórico-prático de medicina de animais 
selvagens para divulgação do conhecimento técnico-científico 
não abordado no currículo escolar; e a ação abrange um plano 
de extensão universitária em educação ambiental vinculado à 
Polícia Ambiental focando alunos de sexta série do ensino 
fundamental das escolas públicas do município de Lages, 
visando temas como diferenciação de animais domésticos, 
nativos, exóticos e selvagens, poluição do meio ambiente e 
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preservação da vida animal, caça, tráfico e legislação de 
animais selvagens, visando reduzir a longo prazo os crimes 
ambientais à vida selvagem ocasionados por pessoas civis. 

Reeducação Alimentar 
em Escolas Urbanas 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Cristiane Pellizzaro 
Batalha - Docente 

O projeto de extensão universitária visa levar aos alunos das 
escolas públicas de Lages, noções de alimentação saudável, 
fazendo comparativos dos diversos tipos de alimentos 
disponíveis ( industrializados, produzidos em casa, adquiridos 
em feiras...) utilizando principalmente textos que enfoquem 
problemas causados por uma má alimentação. Os alunos terão 
aulas teóricas na escola com informações acerca das aulas 
práticas que serão ministradas no NUTA do CAV. Nestas aulas 
irão aprender a fabricar hortaliças em conserva, frutas em 
calda, cristalizadas, queijos, iogurtes, embutidos entre outros. 
Além disso, nas escolas em que houver espaço disponível, será 
também preparada uma horta, onde os alunos poderão utilizar 
as hortaliças ali plantadas na própria alimentação. 

PRÁTICAS NA 
PRODUÇÃO 
DEMONSTRATIVAS DE 
PRODUTOS 
DERIVADOS DO LEITE, 
MEL E SUAS ANÁLISES. 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Gilberto Massashi 
Ide - Docente 

O presente projeto de extensão visa realizar práticas na 
elaboração de produtos lácteos (queijos, doces de leite, leites 
fermentados), análises da matéria prima, da água e dos 
produtos elaborados objetivando atender produtores rurais, 
agroindústrias da região proporcionando instrumentos para 
monitorar e orientar para a melhoria da qualidade desses 
alimentos. Além das análises do leite e derivados do leite 
também são efetuados análises de méis da região com 
interesse na avaliação da qualidade do mel do produtor, por 
sua solicitação ou de agroindústrias. 

integracao do estudante 
a realidadre atraves do 
estagio de vivencia 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Olivio Ciprandi - 
Docente 

A separação entre o espaço da universidade e o espaço da 
sociedade pode levar a uma certa desvinculação do ensino 
com a realidade. No CAV existem tentativas de minimizar este 
problema, principalmente através de viagens e visitas à 
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propriedades rurais. Estas melhoram a formação no que se 
refere principalmente aos aspectos técnicos. No entanto são 
insuficientes para mostrar ao acadêmico o dia a dia de uma 
propriedade rural e da familia do produtor, bem como a 
problemática que os envolve.  No início deste ano se realizou 
um estágio de vivência interdisciplinar em assentamentos, 
acampamentos, reassentamentos e pequenas propriedades 
rurais em SC, a partir de iniciativa dos CAs, da FEAB, ABEEF 
(Associação dos Estudantes de Engenharia Florestal), e da 
UDESC. Participaram do estágio estudantes de diversos cursos.  
O resultado do estágio, na avaliação dos estudantes, foi ótimo 
pois permitiu ao acadêmico conhecer e conviver com uma 
realidade que não existe dentro da Universidade. A partir 
dessa experiência os estudantes passam a ter um olhar mais 
crítico e mais atento com relação aos conhecimentos que são 
ministrados no CAV.  Assim, com o presente projeto/evento 
pretende-se dar continuidade a experiência do Estágio 
Interdisciplinar  de Vivência.   

Preservação de mata 
ciliar no assentamento 
rural Pátria Livre 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Olivio Ciprandi - 
Docente 

O presente projeto de extensão universitária trabalhará 
juntamente à comunidade do Assentamento Pátria Livre 
localizado no município de Correia Pinto/SC, objetivando 
desenvolver uma postura e ações que levem a recuperação e 
conservação das áreas de mata ciliar, bem como trabalhar os 
sistemas agroflorestais como alternativa para produção de 
madeira para uso energético, de forma que a vegetação nativa 
existente ao longo dos rios seja conservada.  Inicialmente os 
estudantes, junto com a comunidade irão discutir o PDA ( 
Plano de Desenvolvimento do Assentamento), podendo assim, 
conhecer melhor os aspectos gerais da área e a vegetação 
nativa que faz parte das áreas de mata ciliar existente no     
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assentamento. Posteriormente serão realizados encontros 
semanais para a definição e o desenvolvimento de atividades, 
nas quais serão discutidas com a comunidade a importância e 
as formas de preservação e recuperação da mata ciliar, bem 
como as necessidades da comunidade de utilização da madeira 
como fonte de energia e formas sustentáveis de produção 
desta, incluindo nesta discussão a construção de um viveiro, 
que supra a necessidade de mudas nativas e exóticas que 
serão utilizadas nesta comunidade.     

Diagnostico 
anatomohistopatologic
o 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aldo Gava - Docente O Laboratório de Patologia encontra-se ligado ao programa de 
Extensão do CAV. Este programa tem como objetivo formar 
base de dados para diagnóstico em Medicina Veterinária que 
auxiliará na síntese de outros projetos, gerando informações 
para área de pesquisa, extensão e ensino. 

Semana Acadêmica de 
Agronomia 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Olivio Ciprandi - 
Docente 

A semana academica de agronomia ocorre no primeiro 
semestre de todo ano. É um evento organizado pelo Centro 
academico de Agronomia e demais estudantes que vem a se 
inserir na organização. Tem duração de uma semana, 
ocorrendo no periodo matutino e vespertino.  Se resume na 
realização de palestras, mini-cursos e oficinas práticas com 
temas relacionados ao curso de agronomia.  Tem um carater 
de capacitação técnica, de forma a complementar a formação 
profissional dos e das estudantes, agregando demais 
conhecimentos acerca de temas relevantes para a vida 
profissional.   Com a implantação do novo currículo, a semana 
acadêmica se constitui num evento que possibilitará aos 
alunos a realização de atividades complementares que 
passaram a ser obrigatórias no novo ccurrículo.   

Diagnose de doenças de 
plantas: laboratório de 

Projeto Centro de 
Ciências 

Ricardo Trezzi Casa 
- Docente 

A identificação correta de uma doença biótica ou abiótica é de 
fundamental importância para a assistência técnica. O 
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rotina  Agroveterinária
s 

laboratório de Fitopatologia do CAV/UDESC realiza diagnose 
usando as seguintes metodologias: câmara úmida, isolamento 
de tecido vegetal infectado em meio de cultura, visualização de 
estruturas fúngicas em lupa estereoscópica, montagem de 
lâminas para visualização em microscópio ótico, técnicas de 
rápidas para detecção de bactérias como corrida bacteriana e 
fluxo bacteriano e patologia de sementes. A comprovação da 
diagnose é realizada pelo professor responsável. Materiais 
livres de deterioração como folhas, colmos, raízes, panículas e 
espigas, são catalogados e guardados. Alguns fungos isolados 
são repicados para obtenção de colônias puras, os quais são 
armazenados na geladeira em tubos de ensaio contendo meio 
de cultura (coleção denominada de micoteca), que tem como 
finalidade o uso em aulas práticas e intercâmbio de material 
com outros pesquisadores. O laboratório foi credenciado no 
programa Consórcio Anti-ferrugem, desenvolvido pela 
Embrapa Soja, sendo autorizado a fornecer diagnóstico oficial 
sobre a ocorrência da ferrugem asiática em amostras de 
plantas de soja recebidas no laboratório. A partir dos 
resultados de diagnose é possível obter informações seguras 
para os interessados em relação ao manejo integrado de 
doenças de plantas.   

Projeto de 
Acompanhamento 
Clinico e Cirurgico em 
Pequenos Animais 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aury Nunes de 
Moraes - Docente 

Descrição sucinta do projeto, destacando 4 palavras chave, 
sendo uma delas extensão universitária.  No hospital de Clínica 
Veterinária do Estado de Santa Catarina desenvolve-se a 
pesquisa, o ensino e a extensão universitária nas áreas de 
clínica médica, radiologia, anestesiologia, exames laboratoriais 
e cirurgia médica veterinária. Serviços médico-veterinários 
que promovem a integração da comunidade com a escola.   
Tem como principal finalidade garantir à comunidade 
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atendimento de qualidade e acessível a todas as classes, 
promovendo a sanidade e bem estar animal e colaborando na 
profilaxia de zoonoses.     

Projeto de 
Acompanhamento 
Clinico e Cirurgico em 
Grandes Animais 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aury Nunes de 
Moraes - Docente 

Proposta tem como resumo a integração entre a comunidade e 
o orgão público, a universidade, tendo como proposta inicial o 
aprendizado dos academicos, didática dos professores e 
auxilio a outros projetos da universidade. Todos os 
atendimentos são arquivados para que ao final de cada 
semestre tenha- se relatada a casoística da clinica médica de 
grandes animais.     

INTERAÇÃO 
PROFISSIONAL 
FRUTÍCOLA ENTRE 
HEMISFÉRIOS: BRASIL 
E ITÁLIA 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Leo Rufato - 
Docente 

O presente projeto tem como objetivo permitir a realização de 
um curso sobre fruticultura temperada do Brasil, do projeto 
'INTERAÇÃO PROFISSIONAL FRUTÍCOLA ENTRE 
HEMISFÉRIOS: BRASIL E ITÁLIA' destinado a profissionais, 
professores e pesquisadores italianos que desenvolvem 
trabalhos na área de fruticultura. O curso proposto é referente 
a segunda edição no Brasil, onde várias entidades da iniciativa 
privada e pública, ficam responsáveis pela recepção  de 20 
profissionais com curso superior, da iniciativa privada e 
pública italiana (entre eles, profissionais de campo, 
professores e pesquisadores). A escolha dos participantes será 
feita de acordo com a sugestão do COORDENADOR(A) do 
intercâmbio bilateral na Itália, Prof. Dr. Bruno Marangoni da 
Universidade de Estudos de Bolonha, Itália.  Tendo como sede 
do curso a Universidade Federal de Pelotas, sendo que será 
ministrado em vários locais, durante o qual estarão sendo 
visitadas as principais regiões produtoras de frutas dos 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre elas a 
Udesc de Lages. 

Orientações na área de Projeto Centro de Aike Anneliese O presente projeto será realizado no CAV, na área de 
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Fruticultura a 
produtores da região de 
Lages/SC 

Ciências 
Agroveterinária
s 

Kretzschmar - 
Docente 

Fruticultura, com a participação de acadêmicos do curso de 
Agronomia do Centro de Ciências Agroveterinárias da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).  Este 
trabalho visa propiciar treinamento para produtores, leigos e 
comunidade em geral interessados na produção de frutas, 
principalmente a produção com a mínima utilização de 
agrotóxicos, bem como divulgar os resultados de 
experimentos realizados no CAV e novas tecnologias na área 
frutíciola. A orientação técnica envolverá desde ensinamentos 
teóricos em sala de aula até treinamento prático, envolvendo 
todas as etapas do plantio até colheita de frutas, bem como 
noções de comercialização e agregação de valor ao produto.  

INTERAÇÃO 
UNIVERSIDADE E 
MUNICÍPIO:   APOIO DA 
UDESC NA SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS URBANOS 
E RURAIS DE 
URUPEMA/SC 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Guilherme 
Schneider de Moura 
- Discente 

Este projeto será realizado no Município de Urupema - SC, 
visando apoiar a prefeitura local na solução de problemas 
como a redução de custos na coleta e destinação final 
adequada dos resíduos sólidos municipais, treinamento de 
produtores rurais para produção de produtos e sub-produtos 
da atividade rural com melhor qualidade para o uso familiar 
ou comercialização, apoio ao produtor rural em suas 
atividades agrícolas e pecuárias no que diz respeito a sanidade 
e nutrição animal. O envolvimento de estudantes dos cursos 
de Agronomia, Veterinária e Engenharia Florestal, associados 
aos professores envolvidos no projeto, deverá auxiliar a 
administração municipal de Urupema a solucionar ou 
minimizar problemas existentes no município a um baixo 
custo, bem como oportunizará aos alunos do CAV a visão da 
realidade dos pequenos municípios e da agricultura e pecuária 
na Serra Catarinense. 

Treinamento em 
técnicas citoquímicas 

Curso Centro de 
Ciências 

Karin Spiess - 
Docente 

Esse projeto visa ampliar conhecimentos em técnicas de 
coloração de rotina e técnicas citoquímicas utilizadas para 
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laboratoriais. Agroveterinária
s 

caracterizar certas estruturas próprias de cada tecido. Em 
casos de alterações patológicas adversas, estas estruturas 
podem estar alteradas, abrindo desta maneira novos 
horizontes para a pesquisa no campo da biologia molecular.  
Nosso objetivo é mostrar, através dessa extensão 
universitária, que as alterações dos tecidos podem ser 
visualizadas morfologicamente por certas técnicas de 
coloração de tecidos. Fornecendo, acima de tudo, subsídios aos 
clínicos na utilização de técnicas que possam auxiliar no 
diagnóstico de enfermidades.   

 

 

 


