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Nome: A flora como recurso para a educação ambiental  
Protocolo: 15276.118.6718.05032009  

Coordenador: Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente 

Resumo:

 

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 buscar apoio da 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. 

Contato: 49 32260968 / 49 2101 9190 / 49 99279878 
E-mail: bortoluzzi@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 

Nome: A Physalis como opção de cultivo para o Planalto Serrano  
Protocolo: 15896.118.6507.18122008  

Coordenador: Aike Anneliese Kretzschmar - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção 

Resumo:
 

Realização de um dia de campo sobre a cultura da Physalis, como 
opção de cultivo para o Planlto Serrano, direcionado para produtores 
rurais da região, técnicos e comunidade em geral. 

Contato: 49 32260496 / 49 21019159 / 49 99144446 
E-mail: a2aak@cav.udesc.br 
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Nome:
 

ACOMPANHAMENTO ZOOTÉCNICO E ATENDIMENTO MÉDICO 
VETERINÁRIO NAS EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS EM LAGES-SC  

Protocolo: 15284.118.6811.18022009  
Coordenador: Joandes Henrique Fonteque - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Trabalho 

Resumo:

 

O Estado de Santa Catarina possui um número expressivo de eventos 
agropecuários demonstrando a grande importância e o crescente 
desenvolvimento da atividade da criação de grandes animais. Esses 
eventos permitem aos expositores comparar seus produtos obtidos dos 
programas de melhoramento genético com os dos demais criadores. 
Além da obtenção de novos animais melhoradores para seus rebanhos 
de corte, leite ou esporte. O presente projeto de extensão universitária 
visa o aprimoramento dos acadêmicos do CAV no aprendizado da 
organização e do acompanhamento zootécnico das exposições 
agropecuárias e da sua execução. Objetiva também a execução do 
atendimento clínico médico veterinário, colheita de amostras, 
realização e interpretação de exames complementares visando o 
diagnóstico e o tratamento dos animais doentes durante o período das 
exposições. 

Contato: 49-3226-2372 / 49-2101-0254 / 49-9919-7980 
E-mail: fonteque@cav.udesc.br 

 
 

Nome: ARGAMASSA ARMADA como Tecnologia de Construção de Silo  
Protocolo: 15331.118.6863.18022009  

Coordenador: Carlos Augusto de Paiva Sampaio - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade 
Geral:

Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

Departamento de Engenharia Florestal  

Área Temática 
Principal:

Tecnologia e Produção 

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Resumo: Estima-se que apenas 5% da produção agrícola do país é estocada nas 

fazendas. Esta situação é gerada por diversos motivos, principalmente pela 
desinformação do agricultor quanto da importância do armazenamento, a 
maioria dos produtores não dispõe de opções para instalar silos de baixo custo 
e de fácil operação e de não adotarem processos de secagem em suas 
propriedades. A construção em argamassa armada/ferrocimento é uma opção 
do agricultor de confeccionar benfeitorias como silos, caixa dágua, etc a um 
pequeno custo. 

Contato: 4932251984 / 4921019100 / 4999180376 
E-mail: a2caps@cav.udesc.br 

 
 

Nome: 
 

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

Protocolo:  15340.118.6863.18022009  
Coordenador:  Carlos Augusto de Paiva Sampaio - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

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. 

Contato:  4932251984 / 4921019100 / 4999180376 
E-mail:  a2caps@cav.udesc.br 

 
 

Nome:  Análise de qualidade de mudas florestais  
Protocolo:  15802.118.19682.19022009  

Coordenador:  Cristiano André Steffens - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

A produção de mudas de essências florestais nativas passa por dois momentos 
importantes no Brasil: - O aumento da quantidade produzida e, - A 
necessidade de que apresentem alta variabilidade genética dentro de uma 
mesma espécie. Esta necessidade deve ser atendida pois a recomposição de 
uma floresta nativa ocorrerá de maneira mais eficiente se os indivíduos ali 
presentes forem geneticamente distantes (baixo grau de parentesco). A coleta 
de sementes deve ser orientada neste sentido. Segundo Higa e Silva (2006) 
para que esta variabilidade seja devidamente alcançada, cada lote de mudas, 
de uma espécie florestal nativa, deve ser originado de pelo menos 30 plantas 
matrizes (adultas e produzindo sementes viáveis) não aparentadas. Para 
garantir um fornecimento constante de sementes, outras 20 devem ser 
marcadas, totalizando 50 matrizes para apenas uma espécie. Considerando 
que o Planalto Sul Catarinense (PSC) possui aproximadamente 180 espécies 
arbóreas nativas, seria necessário identificar em torno de 9000 plantas 
matrizes para satisfazer esta característica. Este projeto tem como objetivo 
identificar no mínimo 30 matrizes, de no mínimo 80 espécies nativas, que 
possam ser fornecedoras de sementes dentro da área de abrangência do PSC. 
Estas informações serão divulgadas, conjuntamente com a localização, 
imagem e proprietário de cada uma delas. 

Contato:  4932263230 / 4921019149 
E-mail:  steffens@cav.udesc.br 

 
Nome: Análises físicas: qualidade do solo e produção vegetal  

Protocolo: 15889.118.6624.21102008  
Coordenador: Alvaro Luiz Mafra - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Solos e Recursos Naturais  
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Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente 

Resumo:

 

O objetivo do presente trabalho de extensão universitária é realizar o 
acompanhamento das atividades de análises físicas realizadas pelo Laboratório 
de Física do Solo do CAV, visando melhor divulgação do mesmo e da 
importância da realização das avaliações físicas de um solo, além da 
determinação de granulometria do solo, instituída recentemente pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como critério para fins de 
zoneamento de riscos climáticos. Busca também avaliar a realidade dos solos 
com os produtores rurais, e a importância dada por eles em relação aos 
atributos físicos do solo. Assim, questionários aplicados na hora da entrega das 
amostras, ajudarão a identificar este problema. Durante o desenvolvimento do 
projeto será valorizada a avaliação de outros aspectos físicos do solo, 
destacando aqueles ligados a estrutura, que interferem na fertilidade do solo, e 
que ambos influenciam no desenvolvimento da cobertura vegetal. 

Contato: 49 32237629 / 49 21019167   
E-mail: a2alm@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

Avaliação da qualidade de hortícolas comercializadas nos supermercados e 
produzidas em hortas comunitárias em Lages, SC :Concentração de Metais 
pesados e nitrato  

Protocolo:  13949.118.6470.18022009  
Coordenador:  Mari Lucia Campos - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Solos e Recursos Naturais  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal: 

 Saúde 

Resumo: 

 

Arsênio, cádmio, chumbo, cromo e mercúrio foram ranqueados pelo sexto ano 
consecutivo entre as dez substâncias mais perigosas à saúde humana, pela 
ATSDR juntamente com a USEPA (ATSDR, 2004). O As, Cd, Pb, Cr e Hg são 
altamente tóxicos para mamíferos (McBride, 1994). Sendo que, arsênio e 
nitrato são substâncias carcinogênicas (ATSDR, 2000).Considerando a alta 
toxicidade dos metais pesados, dos metalóides e do nitrato a saúde humana, 
os objetivos destes são: (i) determinar o teor de As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb e 
nitrato em hortaliças comercializadas em supermercados e produzidas em 
hortas comunitárias no Município de Lages, SC; e (ii) propor, as instituições 
responsáveis pela horta comunitária, ações de mitigação química que 
impossibilitem a entrada do metal na cadeia alimentar e minimize o acúmulo 
de nitrato na hortaliça. Se as avaliações dos teores desses elementos nas 
hortaliças e no solo apontarem risco a saúde, o estabelecimento e/ou a 
instituição responsável pela horta será comunicada. Cabe ressaltar que em 
nenhum momento o nome ou o endereço dos estabelecimentos comerciais ou 
das instituições serão divulgados para que não haja problemas futuros. 

Contato:  04932225415 / 04921019228 / 04988010693 
E-mail:  a2mlc@cav.udesc.br 

 
 

Nome:  (Programa) Ações na área de Fruticultura e Floricultura  
Protocolo:  15557.118.6507.21102008  

Coordenador:  Aike Anneliese Kretzschmar - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O Programa inclui ações de extensão relativos a projetos e eventos nas áreas 
de Floricultura e Fruticultura. Os projetos pertencentes a este programa são 
'Orientações na área de fruticultura a produtores da região de Lages/SC' e 
'Desenvolvimento da Floricultura na região de Lages/SC'. O evento previsto 
para o ano de 2009 é 'Divulgação da cultura da Physalis na região do Planalto 
Serrano'. Tanto os projetos como o evento estão vinculados a este programa, 
e podem ser acessados no formulário específico. 

Contato:  49 32260496 / 49 21019159 / 49 99144446 
E-mail:  a2aak@cav.udesc.br 

 
 
 

Nome: Curso de Energia Renovável: Eólica  
Protocolo: 15832.118.6442.19102008  

Coordenador: Mario Nestor Ullmann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção 

Resumo:
 

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 
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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. Nas 
atividades práticas serão realizadas medições e avaliações dos diferentes 
sistemas instalados em funcionamento e operação. 

Contato: (49) 3225 22 64 / (49) 2101 91 50 
E-mail: a2mnu@cav.udesc.br 

 
Nome:  Curso de Energia Renovável: Motores e Máquinas Hidráulicas Elevadoras  

Protocolo:  15821.118.6412.18102008  
Coordenador:  Olivio José Soccol - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

O curso será realizado no Setor de Energia Alternativa do Departamento de 
Agronomia do Centro de Ciências 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. 

Contato:  (49) 3225 22 64 / (49) 2101 91 50 
E-mail:  a2mnu@cav.udesc.br 

 
 
 
 

Nome:  Curso de Energia Renovável: Solar  
Protocolo:  15828.118.6442.19102008  

Coordenador:  Mario Nestor Ullmann - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

O curso será realizado no Setor de Energia Alternativa do Departamento de 
Agronomia do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, em Lages, SC. 
compreenderá aulas teóricas expositivas em sala de aula e aulas práticas no 
laboratório de campo, por meio de instalações demonstrativas. Serão 
abordados os princípios físicos da energia solar para aquecimento de água 
residencial e geração de energia elétrica, a partir de coletores solares e 
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baterias fotovoltaicas, respectivamente. Serão realizadas demonstrações 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. 

Contato:  (49) 3225 22 64 / (49) 2101 91 50 
E-mail:  a2mnu@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Curso de Formação em Terapêutica Homeopatica  
Protocolo: 10363.53.7068.01082008  

Coordenador: Mari Inês Carissimi Boff - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente 

Resumo:

 

A Homeopatia é uma especialidade médica que surgiu há mais de dois séculos, 
através dos estudos de um médico alemão chamado Christian Frederico 
Samuel Hahnemann. Para Hahnemann a doença é um sinal de desarmonia da 
energia vital do indivíduo e que temos um processo de cura natural que pode 
ser estimulado através do uso de substâncias diluídas e dinamizadas, usando a 
Lei dos semelhantes. A Capacitação em Homeopatia terá abordagem de 
medicina integrativa de modo que os princípios/procedimentos sejam comuns 
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a todos os seres vivos, que demandarem intervenções de cura. Esta 
abordagem promoverá o desenvolvimento da consciência de que os 
componentes do ecossistemas encontram-se interdependentemente 
relacionados. É uma metodologia de baixo custo, impacto desprezível no meio 
ambiente e efeito residual nulo. A homeopatia aplicada a agropecuária é uma 
ferramenta importante para apoiar a transição ecológica dos sistemas 
produtivos, resultando na redução da deposição dos resíduos químicos nas 
águas superficiais, solos e toda cadeia alimentar promovem o equilíbrio 
ecossistêmico. Para tanto, será oferecido um curso de formação numa 
modalidade especial, concentrado nos finais de semana para viabilizar a 
capacitação de agricultores, pecuaristas e técnicos em homeopatia aplicada a 
saude vegetal e animal. 

Contato: 49 32242463 / 49 21019170 
E-mail: a2micb@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

DIAGNÓSTICO DE USO E VALORIZAÇÃO DE FRAGMENTOS DE FLORESTAS 
SECUNDÁRIAS NO PLANALTO SUL CATARINENSE  

Protocolo: 15312.118.7174.18022009  
Coordenador: Pedro Higuchi - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente 

Resumo:

 

Devido a sua importância ecológica, econômica e social, os fragmentos de 
florestas secundárias são considerados áreas estratégicas para conservação. A 
valorização dos recursos florestais madeireiros e não-madeireiros é 
fundamental para a manutenção dessas florestas. Atualmente, essas áreas são 
super-exploradas ou subutilizadas, sendo que na primeira situação, os 
processos ecológicos, como por exemplo a regeneração natural, pode ser 
prejudicada e no segundo caso, o retorno financeiro seria pequeno, de forma 
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que os proprietários rurais não ficariam estimulados em manter a floresta em 
pé. Por isso, o presente projeto tem como objetivo diagnosticar a forma de 
uso de florestas secundárias por proprietários rurais e valorizar os recursos 
madeireiros e não madeireiros. A partir da identificação dos interesses dos 
proprietários rurais, será proposta a construção de uma forma de manejo 
alternativa que leve em conta a manutenção dos processos ecológicos. 

Contato: 49 3224 5266 / 49 2101 9126 
E-mail: phiguchi@cav.udesc.br 

 
 

Nome: Desenvolvimento da Floricultura na região de Lages, SC.  
Protocolo: 15859.118.6507.18122008  

Coordenador: Aike Anneliese Kretzschmar - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX 
Área Temática 

Principal:
 Educação 

Resumo:

 

O presente projeto será realizado no CAV, na área de Floricultura, 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 flores, tanto a produção a campo como em 
estufas, e visando a mínima utilização de agrotóxicos. A orientação técnica 
envolverá desde ensinamentos teóricos em sala de aula até treinamento 
prático, envolvendo todas as etapas do plantio até a colheita de flores de 
corte, e de flores em vaso, bem como noções de comercialização e agregação 
de valor ao produto. Visa também realizar ações junto a escolas da rede 
municipal e estadual, a fim de conscientizar as crianças da importância do 
manutenção das flores e plantas de praças, jardins e ruas da cidade, bem 
como incentivá-las a plantar flores na escola, e em casa. 

Contato: 49 32260496 / 49 21019159 / 49 99144446 
E-mail: a2aak@cav.udesc.br 
Nome: Desenvolvimento de hortas urbanas na cidade de Lages/SC  

Protocolo: 10850.118.6711.19022009  
Coordenador: Germano Güttler - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Trabalho 

Resumo:

 

Os alunos, professores e funcionários das instituições recebem orientação 
sobre as técnicas de cultivo da hortaliças e após efetuam o uso das mesmas 
na prática, na horta coletiva. Os alimentos produzidos na horta são destinados 
ao consumo interno, fazem parte das refeições diárias das crianças que 
integram a instituição, dessa forma também trabalhando o valor nutricional 
das hortaliças. A horta é uma das várias atividades que a instituição oferece, e 
é um momento não só de aprendizagem, mas também de integração entre as 
crianças, os funcionários da instituição e os extensionistas. Além disso, mudas 
são disponibilizadas, incentivando as crianças a passar os conhecimentos 
adquiridos, podendo implantar sua própria horta, em sua residência. Além da 
horticultura, o aproveitamento dos restos de comida da cozinha da instituição 
para adubação da mesma e a separação do lixo, e, por conseguinte a 
reciclagem, são pontos muito positivos a destacar no desenrolar deste projeto 
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na instituição. Dessa forma, busca-se o envolvimento de todos com a questão 
da preservação do meio ambiente e do aproveitamento do lixo orgânico. 
Ocupando uma área, anteriormente sem um destino adequado, a horta passou 
a integrar as atividades escolares das instituições. 

Contato: 4932224488 / 4921019100 
E-mail: germanoguttler@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Determinação do índice e da probabilidade de paternidade em humanos  
Protocolo: 6979.53.7215.30052008  

Coordenador: Adelar Mantovani - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça 

Resumo:

 

O estado de Santa Catarina apresenta um alto índice de crianças sem 
paternidade reconhecida. Este fato mobilizou várias instituições, dentre elas a 
UDESC, para que estas crianças tenham a possibilidade de terem sua 
paternidade registrada. O DNA-UDESC conta com a infra-estrutura necessária 
para realização das análises de paternidade, no entanto, todos os 
procedimentos de cálculo do índice de paternidade e probabilidade paternidade 
e a emissão dos laudos, necessitam de cálculos complexos e uma cuidadosa 
conferencia dos resultados, para garantir a credibilidade e segurança das 
análises. Trata-se de um trabalho de extensão universitária de alto impacto 
social, visto a demanda judicial existente para análises de paternidade no 
estado, que conforme convênio 037/07 estabelece 1500 casos/ano. Este 
convênio envolve o Poder Judiciário – Tribunal de Justiça; o Ministério Público 
de SC – Procuradoria Geral de Justiça; Secretaria de Estado da Saúde de SC; 
Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde de SC (COSEMS) e a UDESC. 

Contato: 21019128 / 49 21019128 / 99848763 
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E-mail: mantovani@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Ensino de saúde para classe hospitalar no Hospital Infantil Seara do Bem em 
Lages, SC  

Protocolo: 14729.118.6224.10022009  
Coordenador: Márcia Regina Pfuetzenreiter - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação 

Resumo:

 

participação da Universidade na comunidade será feita por meio do trabalho 
em classe hospitalar. Na proposta busca-se trabalhar os conteúdos 
relacionados à saúde junto às crianças e jovens hospitalizados que freqüentam 
a classe hospitalar do Hospital Infantil Seara do Bem, localizado na cidade de 
Lages, SC. Classe hospitalar é a terminologia utilizada para denominar o 
atendimento pedagógico educacional no hospital, com o propósito de dar 
continuidade ao aprendizado de conteúdos curriculares. Sabe-se que muitas 
enfermidades que atingem as crianças, especialmente das classes menos 
favorecidas, são originadas de problemas básicos de falta de preceitos básicos 
de higiene, ocorrendo muitas hospitalizações por este motivo. Mesmo 
prestando orientações básicas sobre o tema às crianças hospitalizadas e seus 
pais ou responsáveis, as re-hospitalizações são freqüentes. Desta forma, o 
trabalho nas classes hospitalares visa reforçar os conteúdos relacionados à 
promoção da saúde e qualidade de vida às crianças. Ao articular os saberes 
em saúde através dos estudantes de medicina veterinária à atividade de 



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 14 de 300 

 

extensão em classe hospitalar, propicia-se uma formação mais ampla dos 
discentes, que se tornam mais conscientes de seu papel social, e mais 
conscientes da importância de sua integração com os outros profissionais de 
saúde, desenvolvendo, desta forma, um pensamento interdiciplinar. 

Contato: (49) 3222-4773 / (49) 2101-9166 / (49) 9964-5171 
E-mail: marcia@cav.udesc.br 

 
 

Nome: Ginástica/Musculação para comunidade do CAV  
Protocolo: 15257.118.6256.03102008  

Coordenador: Luiz Antonio Zarelli Martinez - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde 

Resumo:
 

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. 

Contato: 49 32225905 / 49 21019132 / 49 99155451 
E-mail: a2lazm@cav.udesc.br 

 
 
 

Nome:
 

INTERAÇÃO PROFISSIONAL FRUTÍCOLA ENTRE HEMISFÉRIOS: BRASIL E 
ITÁLIA  

Protocolo: 5342.50.6525.08012008  
Coordenador: Leo Rufato - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2008 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação 

Resumo:

 

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 
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. 

Contato: 49 21019179 / 4921019179 
E-mail: leoruffato@yahoo.com.br 
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Nome: 
 

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

Protocolo:  6869.50.6941.24012008  
Coordenador:  Guilherme Schneider de Moura - Discente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Solos e Recursos Naturais  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2008 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

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. 

Contato:  49 3222 0832 / 9972-3915 / 49 99821918 
E-mail:  a2jcps@cav.udesc.br 
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Nome:  IV Semana Acadêmica da Engenharia Florestal  
Protocolo:  15903.53.6840.20102008  

Coordenador:  João Fert Neto - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

IV SAEF é organizada pelo Centro Academico da Engenharia Florestal do 
CAV/UDESC. Os temasabordados, a estrutura e a metodologia adotada são 
elaboradas pelos membros do Centro Academico e demais estudantes do 
curso, sob orientação de seu corpo doscente, na perspectiva de contemplar 
os anseios da comunidade estudantil. Como espaço destinado ao 
aprimoramento de conhecimentos técnicos, cientificos e sociais voltados a 
área Florestal, propõe a abordagem de temas atuais e polêmicos no Setor. 
Dentro do Evento, haverá espaço para debates com profissionais de 
diferentes areas e sobre diferentes temas, assim como, espaços culturais, 
saídas a campo, que proporcionam maior conhecimento prático a respeito de 
assuntos especificos escolhidos pelos proprios participantes. O evento 
contribui para a formação profissional dos academicos, para averiguação de 
conceitos por profissionais da area e uma visão mais critica da sociedade em 
geral sobre os temas discutidos. Alem de ser um meio de alavancar a 
capacidade organizacional dos academicos e agregar valor ao futuro 
profissional em Engenharia FLorestal 

Contato:  49 32243275 / 21019198 / 49 99823275 
E-mail:  fert@cav.udesc.br 
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Nome:  IV Seminário Estadual de Agroecologia  
Protocolo:  10205.53.7068.26052008  

Coordenador:  Mari Inês Carissimi Boff - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

O IV Seminário Estadual de Agroecologia tem o objetivo de debater 
proposições teórico-metodológicas de pesquisa, extensão, ensino e inovação 
em base ecológicas para a promoção do desenvolvimento sustentável da 
Agropecuária de Santa Catarina, levando em conta seus aspectos 
econômicos, sociais e ambientais. O fórum de debate do Seminário oferecerá 
um espaço público para que a sociedade possa se manifestar sobre 
segurança alimentar, exclusão social e sustentabilidade do meio rural. A 
partir deste evento as instituições de apoio à extensão e pesquisa bem como 
organizações não governamentais poderão organizar planos de trabalho, 
projetos e atividades condizentes ao anseio da sociedade. Os governos 
estadual e municipal terão uma rica oportunidade para a obtenção de fonte 
de informação para que as políticas públicas em ciência, tecnologia e 
inovação agropecuária venham ao encontro das demandas manifestadas no 
evento. 

Contato:  49 32242463 / 49 21019170 
E-mail:  a2micb@cav.udesc.br 

 
 

Nome: Identificação de Plantas de Logradouros Públicos de Lages  
Protocolo: 15264.118.6763.13022009  

Coordenador: Alexandre Ferreira de Macedo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Florestal  
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Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente 

Resumo:

 

Serão identificadas as espécies arbóreas existentes em parques e praças da 
cidade de Lages, sendo confeccionados placas de latão com o nome científico 
e popular das árvores. São mais de oitenta praças na cidade, devendo-se 
priorizar aquelas de maior visitação , podendo-se num segundo momento 
identificar as de ruas e avenidas. Esses locais servirão para aulas práticas de 
graduação da UDESC e alunos de escolas públicas (projeto de extensão 'A 
flora como recurso para a educ~ção ambiental'), bem como informação aos 
visitantes e frequentadores do logradouros públicos atendidos pelo projeto. 

Contato: 49-32221660 / 49-21019116 
E-mail: a2afm@udesc.br 

 
 
 
 
 

Nome: 
 

KAYUVÁ: política florestal para agregação de valor e conservação da 
biodiversidade da floresta com araucária através da rede do pinhão na Serra 
Catarinense.  

Protocolo:  8512.53.6840.23042008  
Coordenador:  João Fert Neto - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

Este projeto se propõe a articular a rede sócio-técnica do pinhão, junto da 
agricultura familiar da região de Lages, no Planalto Catarinense. O plano de 
extensão florestal busca agregar valor ao pinhão e estimular o 
emponderamento social na construção de políticas públicas florestais 
apropriadas à Agricultura Familiar, valoriza a Floresta com Araucária, no 
Planalto Sul de Santa Catarina, por meio de estratégias da organização de 
produtores, facilitação do acesso aos mercados, certificação participativa e 
sensibilização dos consumidores. 

Contato:  49 32243275 / 21019198 / 49 99823275 
E-mail:  fert@cav.udesc.br 

 
 

Nome:
 

MANEJO FLORESTAL E ANÁLISE AMBIENTAL DE Araucaria angustifolia EM 
PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PAINEL, LAGES/SC  

Protocolo: 13731.118.10694.19112008  
Coordenador: André Felipe Hess - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de
Origem:

 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Meio ambiente 

Resumo:
 

A proposta visa o manejo florestal de Araucaria angustifolia através do 
Quociente de Liocurt, bem como o estudo da dinâmica atual das florestas 
com araucária em propriedades rurais do município de Painel. Agregado 
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ainda, à avaliação sócio-econômica e ambiental das propriedades, visando o 
entendimento da propriedade como um todo, assim como o manejo racional e
o uso múltiplo dos recursos naturais. Com estes dados, visa-se compreender 
a estrutura da floresta em propriedades rurais, a sua utilização como fonte de 
recursos e as condições em que estes se encontram, seu aproveitamento, 
manutenção e o aporte que fornecem no contexto rural. 

Contato: 49 - 3224-6556 / 49 -2101-9100 / 49- 9122-7711 
E-mail: a2afh@cav.udesc.br 

  

 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

MONITORAMENTO DO TEMPO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS 
VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS NA ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA DO CAV- 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA E AUTOMAÇÃO DA COLETA DOS DADOS  

Protocolo:  15788.118.6547.18022009  
Coordenador:  Célio Orli Cardoso - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

O presente projeto de extensão tem como objetivo a continuidade do 
monitoramento do tempo para a manutenção e ampliação do banco de dados 
meteorológicos, visando sua difusão e acesso on-line das 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 atualizado e ampliado o módulo computacional que 
faz 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. 

Contato:  32234024 / 49-2101-9133 / 99157902 
E-mail:  a2coc@cav.udesc.br 

 
 

Nome: Matrizes de essências florestais nativas  
Protocolo: 16138.118.10694.19022009  

Coordenador: André Felipe Hess - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Meio ambiente 

Resumo:

 

Este projeto tem como objetivo identificar matrizes de essências florestais 
nativas em áreas de coleta de sementes (ACS) como fornecedoras de 
sementes para viveiristas, e demais interessados, para que seja alcançada 
alta diversidade genética intra-específica em todos os lotes de mudas de 
essências florestais nativas produzidas no Planalto Sul Catarinense. Entre 
março e dezembro de 2009 serão identificadas aproximadamente 2000 
matrizes fornecedoras de sementes. 

Contato: 49 - 3224-6556 / 49 -2101-9100 / 49- 9122-7711 
E-mail: a2afh@cav.udesc.br 

 
Nome:

 

Melhora no Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar através da 
Identificação de lesões em órgãos e carcaças de Bovinos abatidos em 
Frigoríficos com Inspeção Federal  

Protocolo: 13607.118.6805.07092008  
Coordenador: Célso Pilati - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde 

Resumo:

 

A metodologia utilizada pela inspeção animal na linha de abate tem gerado 
controvérsias entre o que deve ser condenado e liberado ao consumo. Os 
inspetores muitas vezes têm dúvida na interpretação das lesões durante o 
abate de animais, e acredita-se que muitas vezes carcaças e órgãos são 
condenados desnecessariamente. Será realizado um estudo em conjunto com 
os responsáveis pelo SIF para caracterizar as lesões que levam a condenação 
e possível peda econômica. As lesões serão fotografadas, coletadas e fixadas 
em formalina 10% neutro. O material será processado no laboratório de 
histologia do CAV corados pela técnica de HE e analisadas ao microscópico 
óptico. Quando necessário será realizado colorações especiais. Após a leitura 
será realizada interpretação dos dados com enfâse a identificação das 
possíveis etiologias. E os resultados serão discutidos e apresentados aos 
veterinários da Inspeção Federal. Pretende-se diminuir as perdas econômicas 
para os criadores, bem como para as indústrias. 

Contato: 32232605 / 21019168 / 84046301 
E-mail: a2cp@cav.udesc.br 

 
 

Nome: Multiplicação de Plantas Lenhosas  
Protocolo: 15267.118.6763.19022009  

Coordenador: Alexandre Ferreira de Macedo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente 

Resumo:

 

Serão coletadas sementes de árvores e arbustos, dando-se preferência a 
àrvores nativas, que serão propagadas no CAV, para distribuição à 
comunidade externa, visando recuperação de áreas degradadas , e plantio no 
campus, visando o paisagismo, disponibilidade para aulas práticas de 
disciplinas com interesse na área e observação para incentivar o seu plantio 
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pelos produtores rurais. 
Contato: 49-32221660 / 49-21019116 

E-mail: a2afm@udesc.br 

 
 
 
 
 

Nome: Musculação para comunidade do CAV  
Protocolo: 15262.118.6256.18022009  

Coordenador: Luiz Antonio Zarelli Martinez - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde 

Resumo:
 

Este projeto vem oportunizar a comunidade do Centro de Ciências 
Agroveterinárias uma ação saudavel de práticas esportivas, tendo como foco 
principal o condicionamento físico, melhoria das atividades psicosociais, 
insentivando o desenvolvendo de bons habitos e bem-estar. 

Contato: 49 32225905 / 49 21019132 / 49 99155451 
E-mail: a2lazm@cav.udesc.br 

 
 

Nome:
 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – MEIO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS  

Protocolo: 15383.118.7068.18112008  
Coordenador: Mari Inês Carissimi Boff - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente 

Resumo:

 

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. 

Contato: 49 32242463 / 49 21019170 
E-mail: a2micb@cav.udesc.br 
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Nome:  Orientações na área de Fruticultura a produtores da região de Lages/SC  
Protocolo:  5359.50.6507.08012008  

Coordenador:  Aike Anneliese Kretzschmar - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2008 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

O presente projeto será realizado no CAV, na área de 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. 

Contato:  49 21019179 / 4921019179 
E-mail:  leoruffato@yahoo.com.br 

 
 

Nome:  Orientações na área de fruticultura a produtores da região de Lages  
Protocolo:  15556.118.6507.10112008  

Coordenador:  Aike Anneliese Kretzschmar - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

O presente projeto será realizado no CAV, na área de 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. 

Contato:  49 32260496 / 49 21019159 / 49 99144446 
E-mail:  a2aak@cav.udesc.br 
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Nome: Posse responsável, bem-estar animal e zoonoses: saúde na escola e na família  
Protocolo: 14728.118.6224.10022009  

Coordenador: Márcia Regina Pfuetzenreiter - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde 

Resumo:

 

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 fazer 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 deficiências, será realizado um trabalho junto a professores, pais e alunos 
de escolas da periferia do Município de Lages e também de escolas rurais 
enfocando a posse responsável, o bem-estar animal, a profilaxia das principais 
zoonoses e o controle de animais sinantrópicos. 

Contato: (49) 3222-4773 / (49) 2101-9166 / (49) 9964-5171 
E-mail: marcia@cav.udesc.br 
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Nome:  Preservação de mata ciliar no assentamento rural Pátria Livre  

Protocolo:  15701.118.6453.15102008  
Coordenador:  Olivio Ciprandi - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

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 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. 

Contato:  49 32232165 / 49 21019102 / 49 99862545 
E-mail:  a2oc@cav.udesc.br 
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Nome: 
 

Produção de mudas de hortaliças para distribuição na comunidade do Município 
de lages - SC  

Protocolo:  15801.118.6711.19022009  
Coordenador:  Germano Güttler - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Agronomia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Trabalho 

Resumo: 

 

presente projeto tem por objetivo a produção de mudas de hortaliça para a 
distribuição à comunidade local, a partir da produção de mudas em bandejas 
de isopor, realizada na casa de vegetação do Centro de Ciências 
Agroveterinárias – CAV. O número estimado de mudas que serão viabilizadas 
mensalmente é de aproximadamente 2000 mudas. Este número poderá ser 
variável conforme o número de cadastrados, bem como as culturas que estarão 
disponíveis na época de realização da semeadura. Dentre estas estão repolho, 
couve-flor, brócolis, rúcula, salsa, beterraba, almeirão, cebolinha, alface, 
tomate, pimentão. As mudas produzidas serão repassadas à comunidade 
(hortas comunitárias, escolas públicas, hortas caseiras da comunidade carente 
e instituições públicas), que terá o acompanhamento do projeto de extensão já 
em andamento de Hortas Urbanas em Lages. Palavras chave : extensão 
universitária, mudas, hortaliças, hortas comunitárias 

Contato:  4932224488 / 4921019100 
E-mail:  germanoguttler@hotmail.com 

 
Nome:

 

Profilaxia e caracterização dos principais agentes da morte de serpentes 
mantidas em cativeiro pela Fundação Cobra Viva - Indaial - SC  

Protocolo: 13596.118.6463.10092008  
Coordenador: Karin Spiess - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde 

Resumo:

 

Pouco se conhece sobre doenças de serpentes criadas em cativeiro no Brasil. 
Mas sabe-se que a sobrevida destes animais em cativeiro é relativamente curta 
e pensando nisso a criação desse projeto. A Fundação Cobra Viva de Indaial, 
SC, é um projeto permanente, cadastrado no IBAMA que trabalha com a 
produção de soro antiofídico de serpentes mantidas em cativeiro. O 
acompanhamento destas mortes, durante os dois anos de projeto de pesquisa, 
tem permitido a criação de um banco de dados, que fornecem subsídios para 
adoção de medidas de controle profilático das principais enfermidades 
aumentando a expectativa de vida das mesmas, quando criadas em cativeiro. 
Este é o principal objetivo da fundação, permitindo assim obter maior 
quantidade de veneno para produção de soro antiofídico. 

Contato: 49-32243045 / 04921019168 
E-mail: karin0707@gmail.com 

 
 
 

Nome: Projeto Amigo do Carroceiro  
Protocolo: 15275.118.6811.18022009  

Coordenador: Joandes Henrique Fonteque - Docente  
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde 

Resumo:

 

O projeto é desenvolvido por acadêmicos de medicina veterinária do com o 
objetivo de proporcionar melhores condições de vida, de trabalho e fornecer 
conhecimento cultural aos carroceiros, favorecer o associativismo, bem como 
proporcionar o “bem estar animal” aos eqüinos utilizados na tração animal. 
Busca melhorar a renda familiar, fornecer noções de cidadania e cuidados 
ambientais aos carroceiros. Oferece aos acadêmicos a oportunidade de 
aperfeiçoar o aprendizado e a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos 
durante o curso na prática do manejo, semiologia e da clinica de eqüinos. São 
atendidos de dez a quinze animais e submetidos a exames clínicos, controle 
parasitológico, exames complementares, casqueamento e ferrageamento 
corretivo aos eqüinos e recebimento de um saco de ração e sal mineral. São 
apresentadas palestras pelos acadêmicos prestando informações básicas a 
respeito dos cuidados, do manejo e alimentação destes animais, visando evitar 
casos de doenças e maus tratos que possam gerar incapacidade dos animais 
para o trabalho. Os acadêmicos são responsáveis por realizar palestras 
abordando os casos clínicos mais comuns observados durante os atendimentos 
favorecendo o conhecimento e raciocínio clínico. Paralelamente é oferecido um 
programa de educação, recreação e noções básicas de higiene as crianças que 
acompanham os carroceiros e atividades educativas sobre trânsito. 

Contato: 49-3226-2372 / 49-2101-0254 / 49-9919-7980 
E-mail: fonteque@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Projeto de Acompanhamento Clinico e Cirurgico em Grandes Animais  
Protocolo: 15739.118.6808.15102008  

Coordenador: Aury Nunes de Moraes - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde 

Resumo:

 

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. 

Contato: 4932292075 / 49 21019283 / 4999831591 
E-mail: a2ann@cav.udesc 
Nome: Projeto de Acompanhamento Clinico e Cirurgico em Pequenos Animais  

Protocolo: 15745.118.6808.15102008  
Coordenador: Aury Nunes de Moraes - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital:
 EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática 
Principal:

 Saúde 

Resumo:

 

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 atendimento de qualidade e acessível a todas as classes, 
promovendo a sanidade e bem estar animal e colaborando na profilaxia de 
zoonoses. 

Contato: 4932292075 / 49 21019283 / 4999831591 
E-mail: a2ann@cav.udesc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Práticas Laboratoriais em Técnicas Citoquímicas.  
Protocolo: 11075.118.6463.10092008  

Coordenador: Karin Spiess - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Educação 

Resumo:

 

Esse projeto visa ampliar conhecimentos em técnicas de coloração de rotina e 
técnicas citoquímicas utilizadas para caracterizar certas estruturas próprias de 
cada tecido. Em casos de alterações patológicas diversas, estas estruturas 
podem estar alteradas, abrindo desta maneira novos horizontes para a 
pesquisa no campo da biologia molecular. Nosso objetivo é mostra, atrés dessa 
extenção universitária, que as alterações dos tecidos podem ser visualizadas 
morfologicamente por certas técnicas de coloração de tecidos. Fornecendo, 
dessa maneira subsídios aos clínicos na utilização de técnicas que possam 
auxiliar no diagnóstico de enfermidades. 

Contato: 49-32243045 / 04921019168 
E-mail: karin0707@gmail.com 

 
 
 

Nome:
 

Qualidade da água e produtos de origem animal em propriedades do interior de 
Santa Catarina  

Protocolo: 15646.118.6427.13102008  
Coordenador: Lídia Cristina Almeida Picinin - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Produção Animal e Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção 

Resumo:

 

O projeto visa integrar a Universidade com a produção de derivados de origem 
animal de propriedades do interior de Santa Catarina. Na proposta procura-se 
trabalhar as questões ligadas à qualidade da água, produtos de origem animal 
e seus derivados, assim como as questões de higiene e saúde na alimentação 
das famílias rurais. O projeto prevê treinamentos teórico-práticos na área de 
(a) qualidade de água e (b) orientação sobre criação, ordenha, avaliação 
quantitativa e qualitativa do leite ovino e seus derivados em propriedades da 
região oeste de Santa Catarina, assim como, orientações através de visitas e 
palestras, no sentido de melhorar a qualidade da matéria-prima, produtos 
derivados e correta manipulação dos alimentos produzidos e consumidos nas 
mesmas, mecanismos que só se concretizam via extensão universitária. 
Palavras-chave: extensão universitária, qualidade, produtos de origem animal 
e água. 

Contato: (49)33237297 / (49) 2101 9225 / (49)99240354 
E-mail: a2jlr@cav.udesc.br 

 
 
 
 

Nome: 
 

Qualidade da água e produtos de origem animal em propriedades do interior de 
Santa Catarina  

Protocolo:  15646.118.6427.13102008  
Coordenador:  Lídia Cristina Almeida Picinin - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Produção Animal e Alimentos  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática  Tecnologia e Produção 
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Principal: 
Resumo: 

 

O projeto visa integrar a Universidade com a produção de derivados de origem 
animal de propriedades do interior de Santa Catarina. Na proposta procura-se 
trabalhar as questões ligadas à qualidade da água, produtos de origem animal 
e seus derivados, assim como as questões de higiene e saúde na alimentação 
das famílias rurais. O projeto prevê treinamentos teórico-práticos na área de 
(a) qualidade de água e (b) orientação sobre criação, ordenha, avaliação 
quantitativa e qualitativa do leite ovino e seus derivados em propriedades da 
região oeste de Santa Catarina, assim como, orientações através de visitas e 
palestras, no sentido de melhorar a qualidade da matéria-prima, produtos 
derivados e correta manipulação dos alimentos produzidos e consumidos nas 
mesmas, mecanismos que só se concretizam via extensão universitária. 
Palavras-chave: extensão universitária, qualidade, produtos de origem animal 
e água. 

Contato:  (49)33237297 / (49) 2101 9225 / (49)99240354 
E-mail: 

 

a2jlr@cav.udesc.br 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO DE 
CASOS CLÍNICOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICA VETERINÁRIA DO 
CAV-UDESC  

Protocolo:  15215.118.6439.18022009  
Coordenador:  Mere Erika Saito - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo:  A patologia clínica veterinária é uma verdadeira ferramenta no auxílio ao 
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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 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. 

Contato:  4921019275 / 4921019282 
E-mail:  mere@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Redescobrindo a Fauna Catarinense  
Protocolo:  15072.118.7315.20102008  

Coordenador:  Pedro Volkmer de Castilho - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Engenharia Florestal  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 
 

Localizado no perímetro urbano do município de Lages, o PARNAMUL, uma 
unidade de conservação criada em 04 de julho de 1997 possui um importante 
remanescente de espécies animais. O alto grau de antropização do entorno 
tem gerado fortes ameaças à preservação de exemplares da fauna catarinense. 
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Com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população através da educação 
ambiental serão realizadas intervenções nas escolas municipais próximas ao 
parque com aulas temáticas empregando atividades teóricas e práticas. As 
atividades devem atingir os alunos e os professores da rede pública municipal 
de ensino fundamental, bem como as comunidades residentes nas 
proximidades do mesmo através de ações de divulgação do conhecimento. 
Com a realização da proposta, buscar-se-a estimular os alunos à conservação, 
capacitar os professores quanto a fauna regional e reduzir os incidentes com 
animais silvestres ocorridos no PARNAMUL atraindo mais interesse da 
população e destaque no cenário municipal. 

Contato:  4832351951 / 4921019214 
E-mail:  a2pvc@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Reeducação Alimentar nas Escolas Urbanas do Município de Lages, SC  
Protocolo: 15269.118.6186.19022009  

Coordenador: Cristiane Pellizzaro Batalha - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de

Origem:
 Departamento de Produção Animal e Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação 

Resumo:

 

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 
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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. 

Contato: 49-32221095 / 49-21019140 
E-mail:

 

a2cpb@cav.udesc.br 
 
 

 
 
 
 

Nome: Sistemas de Irrigação Localizada  
Protocolo: 7182.118.6412.18102008  

Coordenador: Olivio José Soccol - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de

Origem:
 Departamento de Agronomia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Tecnologia e Produção 

Resumo:

 

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. 

Contato: 49 32255082 / 49 21019201 / 49 91036165 
E-mail: soccol@cav.udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 

Nome: Treinamento em técnicas citoquímicas laboratoriais.  
Protocolo: 5247.50.6463.21022008  

Coordenador: Karin Spiess - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Agroveterinárias  
Unidade de

Origem:
 Departamento de Medicina Veterninária  

Edital: EDITAL PAEx 01/2008 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação 

Resumo:

 

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

Contato: 49-32243045 / 04921019168 
E-mail: karin0707@gmail.com 
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Nome: (Programa) VIII Semana da Física  

Protocolo: 9673.53.11857.30042008  
Coordenador: Lucio Minoru Tozawa - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Departamento de Física da UDESC ao longo dos últimos 8 anos tem 
desenvolvido uma semana de atividades extracurriculares denominada 
Semana da Física. Esta prática tem apresentado excelentes resultados a 
âmbito regional e estadual.  

Contato                  EMAIL: dfi2lmt@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 3801-0268 / (47) 4009-7900  

 
 

Nome:
 

Apresentação e divulgação da Física como ciência do cotidiano da VIII 
Semana da Física  

Protocolo: 10959.53.11857.04062008  
Coordenador: Lucio Minoru Tozawa - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de
Origem:

 Departamento de Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da
Proposta:

 

O evento será desenvolvido em uma sala reservada para este fim, durante a 
VIII Semana da Física. Nesse local, alunos do Curso de Licenciatura em 
Física da UDESC montarão equipamentos demonstrativos de experiências de 
Física. Para a apresentação, serão organizados grupos de ouvintes, em torno 
de 40 (quarenta) pessoas, que adentrarão à sala, e serão levados a observar 
e acompanhar as explicações dadas pelos expositores sobre as 
demonstrações experimentais ali colocadas em ordem. A apresentação 
deverá ser realizada pelos alunos da UDESC de maneira agradável e 
interessante, em uma linguagem acessível ao público leigo. A equipe buscará 
revezar-se nas explicações e demonstrações, assim como nas tarefas de 
organizar a entrada de fluxo de visitantes.  

Contato                     EMAIL: dfi2lmt@joinville.udesc.br  
                                Fone/Contato: (47) 3801-0268 / (47) 4009-7900  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: PALESTRAS DA VIII SEMANA DA FÍSICA  
Protocolo: 9681.53.11869.04062008  

Coordenador: Fábio Mallmann Zimmer - Docente  
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este evento faz parte do programa Semana da Física, que terá sua oitava 
edição em outubro próximo (2008). As palestras pretendem fornecer aos 
alunos e professores do ensino médio informações sobre as pesquisas 
realizadas no DFIS e em outras instituições da mesma área. Os temas 
abordados também são de grande interesse para a comunidade, seja 
acadêmica ou externa à Universidade – como pode ser observado através do 
grande espaço ocupado pela Física na mídia nacional. Uma das 
características fundamentais das palestras é a acessibilidade, que permite a 
compreensão dos tópicos abordados por alunos de todos as fases e de todos 
os cursos, sem descuidar, no entanto, da qualidade da informação 
transmitida.  

Contato                  EMAIL: fabiozimmer@gmail.com 
                              Fone/Contato: 47 84386244 / 4740097944 

 
 
 

Nome:  Mini-Cursos da VIII Semana da Física  
Protocolo:  10964.53.11869.04062008  

Coordenador:  Fábio Mallmann Zimmer - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Física  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
  Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

Este evento faz parte do programa Semana da Física, que terá sua oitava 
edição em outubro próximo (2008). Os mini-cursos possuem como finalidade 
fornecer aos alunos e professores do ensino médio informações mais 
aprofundadas de temas específicos que são de grande interesse e que não 
são contemplados em sala de aula devido ao tempo disponível para as 
disciplinas. Uma das características fundamentais destes mini-cursos é a 
acessibilidade, que permite a compreensão dos tópicos abordados por alunos 
de todos as fases e de todos os cursos, sem descuidar, no entanto, da 
qualidade da informação transmitida 

Contato                   EMAIL: fabiozimmer@gmail.com  
                              Fone/Contato: 47 84386244 / 4740097944  

 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Curso: Ciência, Tecnologia e Sociedade- CTS, uma proposta inovadora (2a. e 
3a. edições)  

Protocolo: 13352.118.4257.10092008  
Coordenador: Tatiana Comiotto Menestrina - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Básicas e Sociais  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Curso Ciência, Tecnologia e Sociedade: Uma proposta inovadora (2a. e 3a. 
edições) parte da 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 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.  

Contato                    EMAIL: tatiana@udesc.br  
                               Fone/Contato: 34255891 / 33218036 / 48 99631048  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: (Programa) Programa de Educação Continuada  
Protocolo: 13337.118.6009.11092008  

Coordenador: Julio Miranda Pureza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Elaboração e execução de um projeto modelo de atualização pedagógica e 
técnica de docentes de ensino médio nas áreas de Física, Química e 
Matemática. O projeto é desenvolvido de forma conjunta pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina – UDESC e a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional da região norte do Estado. O trabalho se desenvolve segundo duas 
frentes: a avaliação das necessidades dos profissionais e das escolas e um 
trabalho de experimentação com o oferecimento de mini-cursos e palestras. 
O presente programa é a primeira etapa deste trabalho que deverá ser 
concluído em 2010, quando será elaborado um serviço permanente de 
identificação de demandas, elaboração de ações e avaliação de resultados.  

Contato                     EMAIL: pureza@joinville.udesc.br  
                                Fone/Contato: 4734261352 / 4740097821  

 
 
 

Nome: Aspectos didático-pedagógicos na educação continuada  
Protocolo: 13386.118.4257.11092008  

Coordenador: Tatiana Comiotto Menestrina - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Básicas e Sociais  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de palestras sobre educação parte 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. Trata-se de um conjunto de palestras cuja temática 
central são os aspectos psicopedagógicos educacionais que envolvem as 9 
fases do ensino fundamental e o ensino médio. 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 emandam 
conhecimentos, competências e atitudes constantemente atualizados e 
articulados em termos de teoria e prática 

Contato                  EMAIL: tatiana@udesc.br  
                             Fone/Contato: 34255891 / 33218036 / 48 99631048  
 
 
 

Nome: Materiais e Metodos para Educação Continuada em Matemática  
Protocolo: 13889.118.6170.12092008  

Coordenador: Rogério de Aguiar - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de

Origem:
 Departamento de Matemática  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da  Fornecer materiais e metodologias para o ensino interdisciplinar em 
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Proposta: matemática aos professores de matemática do Ensino Fundamental e Médio 
da Rede Estadual de Santa Catarina e implementar a formação continuada 
em Matemática aos professores em serviço  

Contato                     EMAIL: dma2ra@joinville.udesc.br  
                                Fone/Contato: 47-40097838 / (47) 40097900 / 47-99686208  

 
 
 

Nome:
 

ATUALIZAÇÃO CONCEITUAL E DIDÁTICA DE PROFESSORES DE FÍSICA DO 
ENSINO MÉDIO  

Protocolo: 13976.118.6020.12092008  
Coordenador: José Fernando Fragalli - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de
Origem:

 Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da
Proposta:

 

Uma pesquisa realizada durante os anos de 2004 e 2005 coordenado pela 
Prof. Ivani T. Lawall) constatou as dificuldades enfrentadas pelos professores 
de Física para o desenvolvimento de suas aulas. Além disso, evidenciou-se o 
interesse destes profissionais na participação de projetos de Formação 
Continuada, com o intuito de buscarem subsídios para suas aulas. Tendo em 
vista este interesse por parte dos professores e sabendo das necessidades 
formativas destes profissionais, estamos propondo um projeto que tem como 
objetivo principal efetivar e ampliar as relações com os professores e as 
escolas de Ensino Médio da região norte de Santa Catarina. Com isso, 
pretendemos que se efetivem ações didático-pedagógicas diferenciadas e 
inovadoras que promovam uma institucionalização de espaços de formação 
continuada para professores de Física. Investimos nisso, pois, partimos do 
pressuposto básico de que a participação efetiva do professor é fundamental 
em qualquer processo de reestruturação curricular que se queira 
transformador da realidade escolar vigente.  

Contato                    EMAIL: dfi2jff@joinville.udesc.br  
                               Fone/Contato: 47-3026-4426 / 47-4009-7858 / 47-9953-7638  
 
 
 
 
 
 

Nome: Implantação do Nucleo de Comunicação e Eventos do CCT - UDESC  
Protocolo: 14019.118.6009.19092008  

Coordenador: Julio Miranda Pureza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de

Origem:
 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Comunicação  

Resumo da
Proposta: 

Este projeto tem como foco a implementação de um setor que concentre o 
serviço de comunicação interna e externa do CCT e que seja o responsável 
pela realização de eventos. O projeto inclui aspectos como a definição e 
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funções, capacitação de funcionários e construção de uma infraestrutura física 
para a tarefa.  

Contato                        EMAIL: pureza@joinville.udesc.br  
                                   Fone/Contato: 4734261352 / 4740097821  

 
 

Nome: (Programa) Programa Mundo Físico 2009  
Protocolo: 14497.118.6020.24092008  

Coordenador: José Fernando Fragalli - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Programa de Extensão “Mundo Físico 2009” 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 o Ensino Médio 2009' 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 2009' visa uma publicação periódica de um jornal que 
aborda temas de Ciência/Física/Tecnologiaç este 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.  

Contato                  EMAIL: dfi2jff@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47-3026-4426 / 47-4009-7858 / 47-9953-7638  

 
 
 
 
 
 

Nome: Coordenação da Olimpíada Brasileira de Física no Estado de Santa Catarina  
Protocolo: 14738.118.5891.25092008  

Coordenador: José Francisco Custódio Filho - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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; 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 
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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.  

Contato                  EMAIL: custodio@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 40097857  

 
 

Nome: Pré-vestibular Mundo Físico 2009  
Protocolo: 14892.118.6020.25092008  

Coordenador: José Fernando Fragalli - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Projeto de Extensão 'Pré Vestibular Mundo Físico 2009' está inserido dentro 
do Programa de Extensão “Mundo Físico”. Este programa já vem sendo 
desenvolvido desde 2004. O projeto 'Pré Vestibular Mundo Físico 2009' 
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.  

Contato               EMAIL: dfi2jff@joinville.udesc.br  
                          Fone/Contato: 47-3026-4426 / 47-4009-7858 / 47-9953-7638  

 
 
 
 

Nome: Coleta Seletiva  
Protocolo: 13741.118.6348.25092008  

Coordenador: Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto dará continuidade ao trabalho de coleta seletiva que já é realizado 
no CCT, pois presume-se que a separação de resíduos para a coleta seletiva 
deve ser uma atitude constante , o que levará ao aprimoramento do processo. 
O projeto envolverá além da comunidade interna do CCT, a comunidade 
externa à 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 sensibilização para servidores, 
alunos e também se necessário, para os familiares destes. O que for 
arrecadado (material para reciclagem) será doado para as instituições 
(creches) de ensino que deverão vender e aplicar a verba arrecadada na 
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compra de livros. O projeto também deverá contar com uma parceria com o 
SESI, que se dispõe a doar o material destinado a coleta seletiva, para que a 
verba seja aplicada para a compra de livros. É importante esclarecer ao 
público alvo 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.  

Contato                  EMAIL: dalla@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 4335480 / 47 4009 7961 / 47 99749476  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Jornal da Física (2009)  
Protocolo: 14831.118.5899.26092008  

Coordenador: Luiz Clement - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de Origem: Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de Extensão Jornal da Física está vinculado ao Programa de 
Extensão Mundo Físico e visa uma publicação periódica (60 em 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 
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Região (a tiragem de cada edição é de 1000 exemplares). O jornal também é 
divulgado na internet no endereço: 
http://www.mundofisico.joinville.udesc.br, para que assim, possamos atingir 
o maior número possível de leitores.  

Contato                  EMAIL: lclement@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 3473-5079 / 4009-7944 / 47 8415-4304  

 
 

Nome: Palestras para o Ensino Médio (2009)  
Protocolo: 14841.118.5899.26092008  

Coordenador: Luiz Clement - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de Origem: Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Comunicação  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente projeto de extensão já possui uma tradição e é conhecido nas 
escolas da região de Joinville. Ele vem sendo realizado desde o ano de 2004 e 
a cada semestre que passa procura aumentar o universo de alunos a serem 
contemplados com as palestras proferidas pelos acadêmicos (bolsista e 
voluntários) participantes deste projeto. Dessa forma, contribuímos para a 
divulgação da ciência, em particular da Física, e colaboramos com as escolas 
no trabalho de estimular os adolescentes/jovens a se interessar por essa área 
de conhecimento.  

Contato                  EMAIL: lclement@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 3473-5079 / 4009-7944 / 47 8415-4304  
 
 
 
 
 

Nome:
 

(Programa) Ampliação da visibilidade do Departamento de Engenharia 
Mecânica junto a empresas da região norte de Santa Catarina  

Protocolo: 14026.118.6331.26092008  
Coordenador: Fernando Humel Lafratta - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de Origem: Departamento de Engenharia Mecânica  
Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática
Principal:

 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este programa busca um posicionamento mais eficaz do Departamento de 
Engenharia Mecânica da UDESC em Joinville e na região norte do estado, 
desenvolvendo parcerias com instituições públicas e privadas em três ações 
específicas: - A realização de cursos para profissionais de indústrias do polo 
metal mecânico; - A realização de cursos para profissionais de indústrias de 
processamento de polímeros; - A avaliação de ambientes de trabalho em 
empresas da região e o levantamento de soluções para os problemas 
observados.  

Contato              EMAIL: lafratta@joinville.udesc.br / Fone/Contato: 40097968 

 
Nome:

 

IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ÁGUA NO CAMPUS 
DO CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA UDESC – PARTE 4  

Protocolo: 14579.118.5031.26092008  
Coordenador: Doalcey Antunes Ramos - Docente  
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de Origem: Departamento de Engenharia Civil  
Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática 
Principal:

 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

A proposta prevê a continuidade do monitoramento do consumo de água no 
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; - 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. Tem o objetivo de 
informar aos usuários os objetivos e as justificativas para o uso racional de 
água. Devem ser realizadas palestras educativas e informativas periódicas e 
abrangentes no campus. Serão utilizados cartazes distribuídos ao longo dos 
principais pontos de consumo.  

Contato                  EMAIL: doalcey@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47-30254319 / 47-40097936  
 
 
 
 
 
 

Nome: VIII SEMANA DE ENGENHARIA MECÂNICA  
Protocolo: 14606.118.6447.26092008  

Coordenador: André Olah Neto - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

Este evento consiste da realização de palestras, mini-cursos e visitas 
técnicas a empresas, onde serão abordados tanto temas de conhecimento 
geral como específicos, direcionados aos interesses e necessidades de 
formação e capacitação do profissional engenheiro, solicitada pela própria 
comunidade acadêmica. Será realizado através de parcerias com 
empresas, organizações, instituições, privadas ou do governo, das mais 
diversas regiões do país, dando abrangência ao evento. O propósito é criar 
um mecanismo que permita a complementação da formação e o 
desenvolvimento dos participantes, o que ocorrerá através de um 
processo dinâmico de troca de saberes, da divulgação de informações, da 
abordagem de novas tecnologias, da discussão da realidade vivida pelas 
empresas, diferente daquela vivida pela universidade. Outro objetivo é 
fortalecer o intercâmbio entre a Universidade e as empresas, através da 
presença dos seus próprios representantes no evento, tanto da condição 
de ouvintes como de palestrantes, que passam a apresentar, fornecer 
informações e discutir temas de sua especialidade, agregando 
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conhecimentos e contribuindo com a formação dos participantes. O projeto
acaba tendo uma relevância social, pois promove e divulga o 
conhecimento científico e tecnológico dentro da universidade e da 
comunidade.  

Contato                EMAIL: aoneto@joinville.udesc.br  
                           Fone/Contato: 0-XX-47-3423-2263 / 0-XX-4009-7968 / 9611-2279  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Mecânica do Dano Contínuo aplicada a conformação plástica de metais  
Protocolo: 14758.118.6419.26092008  

Coordenador: Miguel Vaz Júnior - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de Origem: Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

Conformação mecânica é o ramo da engenharia que estuda operações tais 
como o forjamento, estampagem, usinagem e corte de chapas, dentre 
outras. No projeto de ferramentas para a execução destas operações, 
utilizam-se procedimentos padrão advindos muitas vezes de anos de 
experiência. Esta metodologia apresenta dificuldades tanto na avaliação das 
forças envolvidas, quanto na predição do aparecimento de defeitos e no 
projeto do ferramental para operações com novos materiais. Deste modo, é 
necessário desenvolver modelos numéricos para a simulação deste tipo de 
processos com vistas à otimização da geometria do ferramental. Neste 
sentido, o modelamento do surgimentos de defeitos no componente a ser 
conformado é essencial. Este curso apresenta aspectos físicos da evolução 
de defeitos em processos envolvendo deformações plásticas, modelos 
matemáticos e numéricos associados aos fenômenos físicos.  

Contato                EMAIL: m.vaz@joinville.udesc.br  
                           Fone/Contato: 99314538 / 4009-7971  
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Nome: (Programa) Udesc na Escola  
Protocolo: 14964.118.6187.28092008  

Coordenador: Valdésio Benevenutti - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de Origem: Departamento de Produção e Sistemas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O conhecimento parcial e superficial do mercado de trabalho e dos cursos 
oferecidos gratuitamente pela Udesc contribui para que muitos jovens ainda 
não tenham definido seu projeto de vida profissional. Assim, com este 
programa de extensão, espero contribuir para despertar e ampliar o 
interesse do público beneficiário (estudantes do ensino médio da rede 
estadual ) quanto à necessidade dos mesmos virem a cursar um curso 
superior na Udesc -Joinville.  

Contato                  EMAIL: valdesiobenevenutti@bol.com.br  
                             Fone/Contato: 34395967 / 4740097986  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Palestra 'Mercado de Trabalho e Cursos Superiores'  
Protocolo: 15006.118.6187.28092008  

Coordenador: Valdésio Benevenutti - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de Origem: Departamento de Produção e Sistemas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

Será proferido palestras sobre as mudanças que vem ocorrendo no mercado 
de trabalho e a necessidade dos jovens continuarem estudando. Neste 
sentido será apresentado os cursos oferecidos pela Udesc - Joinville.  

Contato                  EMAIL: valdesiobenevenutti@bol.com.br  
                             Fone/Contato: 34395967 / 4740097986 / -  

 
 
 

Nome: Exposição Udesc  
Protocolo: 15008.118.6187.28092008  

Coordenador: Valdésio Benevenutti - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de Origem: Departamento de Produção e Sistemas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A proposta consiste em fazer uma exposição com baners da estrutura da 
Udesc e de seus cursos.  

Contato               EMAIL: valdesiobenevenutti@bol.com.br  
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                          Fone/Contato: 34395967 / 4740097986 / - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Terceiro Workshop em Estratégias de Modelamento Numérico de Materiais e 
Otimização  

Protocolo: 14778.118.6461.29092008  
Coordenador: Eduardo Lenz Cardoso - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de
Origem:

 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da
Proposta:

 

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 seguidas 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. Os resumos das palestras serão disponibilizados no website do 
evento de forma a permitir que os participantes (convidados ou público) 
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 01/2009 PROEX. Os 
recursos serão empregados na compra de passagens para os palestrantes 
oriundos das universidades brasileiras, bem como na confecção dos anais e de 
cartazes de divulgação.  

Contato                  EMAIL: lenz@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)34678249 / (47)40097971  

 
Nome: (Programa) Divulgação da Física na Comunidade - 2009  

Protocolo: 15001.118.18798.29092008  
Coordenador: Ricardo Antonio de Simone Zanon - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de Departamento de Física  
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Origem:
Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática
Principal:

 Educação  

Resumo da
Proposta:

 

Esta proposta compreende três 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 três 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 projeto centrado na Semana da 
Física pretende disponibilizar a todos os interessados em Física um espaço para 
melhorar os seus conhecimentos nesta área de conhecimento. 

Contato                  EMAIL: dfi2rasz@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 4009-7858 / 47 4009-7944  

 
 
 

Nome:  Colóquios de Física 2009  
Protocolo:  15024.118.18798.29092008  

Coordenador:  Ricardo Antonio de Simone Zanon - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Física  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

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. Trata-se de um projeto de divulgação científica de 
abrangência, não só acadêmica como também para a comunidade em geral. 

Contato                  EMAIL: dfi2rasz@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 4009-7858 / 47 4009-7944  

 
 

Nome: Astronomia como Base da Educação para a Ciência 2009  
Protocolo: 15014.118.6020.29092008  

Coordenador: José Fernando Fragalli - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: dfi2jff@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47-3026-4426 / 47-4009-7858 / 47-9953-7638  
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Nome: Divulgação da Semana da Física  
Protocolo: 15032.118.5927.29092008  

Coordenador: Monica de Mesquita Lacerda - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de

Origem:
 Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Esta ação caracteriza-se pela divulgação da Semana acadêmica de Física, 
que ocorrerá no 2o semestre de 2009, em data ainda a ser definida. Este 
projeto toma como premissa o fato de que uma boa divulgação é a base 
para o sucesso de um evento, e para que isto ocorra haverá visita as 
escolas, distribuição de folder e cartazes, anúncios em rádio, utilização de 
camisetas comemorativas e colocação de faixas em lugares estratégicos.  

Contato                  EMAIL: dfi2mml@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47-3472-0821 / 47-4009-7944  

 
 

Nome:
 

(Programa) PET Engenharia Elétrica: 15 anos de Pesquisa, Ensino e 
Extensão  

Protocolo: 14819.118.6237.29092008  
Coordenador: André Bittencourt Leal - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Engenharia Elétrica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Trabalho  

Resumo da 
Proposta:

 

O Programa de Extensão intitulado “PET Engenharia Elétrica: 15 anos de 
Pesquisa, Ensino e Extensão” é composto de três ações: “PET na 
Comunidade”, “Ciclo de Palestras dos Egressos do grupo PET Engenharia 
Elétrica” e “Divulgação do Programa de Educação Tutorial”. Na ação “PET na 
Comunidade” serão realizadas palestras nas escolas de nível médio de 
Joinville no intuito de incentivar que os alunos façam um curso 
universitário. Será feita uma apresentação sobre a UDESC e sobre o curso 
de Engenharia Elétrica. Serão realizadas ainda visitas a empresas, ocasiões 
em que se fará uma apresentação sobre as áreas de formação do curso de 
Eng. Elétrica e também sobre o PET. Na ação “Ciclo de Palestras dos 
Egressos do grupo PET Engenharia Elétrica” está programada uma série de 
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palestras e mini-cursos a serem proferidos por egressos do grupo. A ação 
“Divulgação do Programa de Educação Tutorial” visa a divulgação do PET 
nos âmbitos interno e externo a UDESC. Um dos objetivos da divulgação no 
âmbito interno consiste em fomentar a criação de novos grupos PET na 
UDESC-Joinville. Além disso, o projeto tem por objetivo proporcionar um 
estreitamento dos laços do grupo com os seus egressos e com os demais 
grupos PET do Brasil 

Contato                  EMAIL: dee2abl@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 3425-9850 / (47) 4009-7962  

 
 
 

Nome:
 

Melhoria do ambiente de trabalho em empresas do pólo metal-mecânico da 
região de Joinville  

Protocolo: 14596.118.6331.30092008  
Coordenador: Fernando Humel Lafratta - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

Serão desenvolvidas as atividades de parceria com a CEREST, tendo como 
membro externo 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. Vale ressaltar que outros professores também serão 
consultados dentro da instituição quando necessário. 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.  

Contato                  EMAIL: lafratta@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 40097968  

 
 
 

Nome: Aprimoramento e atualização tecnológica para a indústria metal mecânica  
Protocolo: 14598.118.6331.30092008  

Coordenador: Fernando Humel Lafratta - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

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

Contato                  EMAIL: lafratta@joinville.udesc.br  
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                             Fone/Contato: 40097968  
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Aprimoramento e atualização tecnológica para as indústrias de 
processamento de polimeros  

Protocolo: 14601.118.6331.30092008  
Coordenador: Fernando Humel Lafratta - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

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

Contato                  EMAIL: lafratta@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 40097968  

 
Nome:  (Programa) XI Semana da Computação  

Protocolo:  15000.118.6413.30092008  
Coordenador:  Salvador Antonio dos Santos - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Ciência da Computação  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

A XI 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, oncursos, visitas técnicas, teatro, música e 
outras atividades.  

Contato                  EMAIL: salvador.santos@uol.com.br  
                             Fone/Contato: (47) 3422 7917 / (47) 3431 7293 / (47) 9903 8432  

 
Nome: Palestras da XI Semana da Computação  

Protocolo: 15016.118.6413.30092008  
Coordenador: Salvador Antonio dos Santos - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Ciência da Computação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

Este projeto está inserido no programa de extensão “XI Semana da 
Computação” e tem como objetivo a promoção de palestras de interesse de 
acadêmicos e profissionais da área de Computação e Informática.  
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Contato                  EMAIL: salvador.santos@uol.com.br  
                             Fone/Contato: (47) 3422 7917 / (47) 3431 7293 / (47) 9903 8432  

 
 

Nome: Mini-Cursos da XI Semana da Computação  
Protocolo: 15020.118.6413.30092008  

Coordenador: Salvador Antonio dos Santos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciência da Computação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

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

Contato                  EMAIL: salvador.santos@uol.com.br  
                             Fone/Contato: (47) 3422 7917 / (47) 3431 7293 / (47) 9903 8432  

 
 
 

Nome: Atividades Complementares da XI Semana da Computação  
Protocolo: 15021.118.6413.30092008  

Coordenador: Salvador Antonio dos Santos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciência da Computação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto está inserido no programa de extensão “XI 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 

Contato                  EMAIL: salvador.santos@uol.com.br  
                             Fone/Contato: (47) 3422 7917 / (47) 3431 7293 / (47) 9903 8432  
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Nome: 

 

Contribuição do DEM/CCT/UDESC na atualização curricular e na 
revitalização dos laboratórios da área de mecânica industrial da FUNDAMAS  

Protocolo:  14915.118.18769.30092008  
Coordenador:  Guilherme Ourique Verran - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

Este projeto preve a realização de um trabalho de apoio pedagógico visando 
a atualização curricular e a revitalização dos laboratórios de mecânica geral, 
tornearia e ajustagem da Fundamas. A Fundamas é uma entidade de direito 
público que desenvolve projetos educacionais, dedicando-se à formação de 
jovens e adultos de famílias de baixa renda, contribuindo de forma decisiva 
para a inclusão social e para o desenvolvimento de competências para o 
exercício de uma profissão, bem como para a prática da cidadania.  

Contato                  EMAIL: gverran@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 34357352 / 40097934 / 88468158  

 
 

Nome: 
 

Diagnóstico e ações de incentivo ao uso da bicicleta por trabalhadores e 
estudantes em Joinville  

Protocolo:  14708.118.5923.30092008  
Coordenador:  Ana Mirthes Hackenberg - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Engenharia Civil  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta: 

 

Após a conclusão do Diagnóstico preliminar sobre o uso da bicicleta em 
Joinville, verificou-se o intenso uso de trabalhadores e estudantes que 
utilizam este meio de transporte em algumas rotas principais da cidade. 
Dando continuidade a esta análise, pretende-se verificar outras rotas 
alternativas de ciclismo, assim como efetuar uma análise qualitativa de 
usuários (estudantes, trabalhadores, lazer, etc..) Paralelamente pretende-
se desenvolver ações de incentivo ao uso da bicicleta em escolas e 
empresas e também em conjunto com grupos organizados de ciclismo.  

Contato                  EMAIL: dec2amh@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 047-34252030 / 047-4009-7936 / 047-9935-4412  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Ciclo de Palestras dos Egressos do grupo PET Engenharia Elétrica  
Protocolo:  14823.118.6237.30092008  

Coordenador:  André Bittencourt Leal - Docente  
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Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Engenharia Elétrica  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Trabalho  

Resumo da 
Proposta: 

 

O intuito do projeto é trazer egressos do Grupo PET Engenharia Elétrica 
para ministrar cursos e/ou palestras técnicas sobre temas da sua área de 
atuação. Em outros momentos serão efetuadas também encontros com os 
egressos através de reuniões, debates e mesas redondas para discussão do 
Programa de Educação Tutorial (PET) e a evolução do grupo PET Engenharia 
Elétrica da UDESC 

Contato                  EMAIL: dee2abl@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 3425-9850 / (47) 4009-7962  

 
 

Nome: Divulgação do Programa de Educação Tutorial  
Protocolo: 14897.118.6237.30092008  

Coordenador: André Bittencourt Leal - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Elétrica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Comunicação  

Resumo da 
Proposta:

 

Esse projeto visa a divulgação do Programa de Educação Tutorial - PET 
tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo a UDESC. Além disso, o 
projeto tem por objetivo proporcionar um estreitamento dos laços do grupo 
com os seus egressos e com os demais grupos PET do Brasil. A divulgação 
interna será feita por intermédio de apresentações do Grupo para a 
comunidade acadêmica e a divulgação externa se dará por intermédio de 
um portal do Grupo PET Engenharia Elétrica na Internet. Esse portal tem 
ainda o intuito de promover e divulgar as atividades desenvolvidas pelo 
grupo ao longo de seus 15 anos de existência. Um resgate da história do 
grupo será feito e divulgado no referido portal. Além disso, o presente 
projeto visa incentivar a criação de novos grupos PET no CCT e, desta 
forma, contribuir para a melhoria do ensino de graduação de outros cursos 

Contato                  EMAIL: dee2abl@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 3425-9850 / (47) 4009-7962  

 
 
 
 
 
 
 

Nome:  PET na Comunidade  
Protocolo:  14985.118.6237.30092008  

Coordenador:  André Bittencourt Leal - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Engenharia Elétrica  
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Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Trabalho  

Resumo da 
Proposta: 

 

Este projeto tem dois grandes objetivos, a saber: a divulgação do curso de 
engenharia elétrica junto às escolas de ensino médio de Joinville e a 
promoção de uma maior integração entre o Departamento de Engenharia 
Elétrica e as empresas. Serão feitas visitas às escolas de ensino médio de 
Joinville no intuito de divulgar a UDESC e, em especial, o curso de 
engenharia elétrica e as atribuições do profissional em engenharia elétrica. 
Desta forma, espera-se mostrar para os alunos a importância em se realizar 
um curso superior, além de auxiliar os interessados na identificação acerca 
do curso que melhor lhe agrada. No intuito de promover uma maior 
integração entre o Departamento de Engenharia Elétrica e as empresas, o 
grupo PET fará visitas a empresas da área de engenharia. Além da visita em 
si, os participantes farão uma apresentação para a empresa visitada sobre 
a UDESC, sobre a nova estrutura curricular do curso de Engenharia Elétrica 
da UDESC, e sobre o grupo PET Engenharia Elétrica da UDESC.  

Contato                  EMAIL: dee2abl@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 3425-9850 / (47) 4009-7962  

 
 

Nome: VI SEMANA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS  
Protocolo: 15059.118.6640.01102008  

Coordenador: Leandro Zvirtes - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Produção e Sistemas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de extensão da VI SEPS – Semana da Engenharia de Produção e 
Sistemas visa oportunizar aos discentes e docentes do Curso de Engenharia 
de Produção e Sistemas da UDESC e também de outros cursos do CCT a 
integração com o avanço tecnológico da área e também informações sobre 
o mercado de trabalho. O projeto prevê a realização de palestras, mini-
cursos, visitas técnica e debates, os quais possibilitarão aos participantes 
desenvolver e aprimorar os seus conhecimentos em relação à área da 
Engenharia de Produção, bem como, a aprimorar integração dentro do 
Curso e da Universidade. Da mesma forma, o projeto da VI SEPS servirá 
como uma ferramenta para complementação da grade curricular, 
abordando temas distintos e que buscam contemplar o interesse do corpo 
discente e docente do curso de Engenharia de Produção e Sistemas da 
UDESC.  

Contato                  EMAIL: zvirtes@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 04734653550 / (47) 4009-7900 / 04791797234  

 
Nome: VI SEMANA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS  

Protocolo: 15065.121.6640.01102008  
Coordenador: Leandro Zvirtes - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Produção e Sistemas  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009 
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  
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Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de extensão da VI SEPS – Semana da Engenharia de Produção e 
Sistemas visa oportunizar aos discentes e docentes do Curso de Engenharia 
de Produção e Sistemas da UDESC e também de outros cursos do CCT a 
integração com o avanço tecnológico da área e também informações sobre 
o mercado de trabalho. O projeto prevê a realização de palestras, mini-
cursos, visitas técnica e debates, os quais possibilitarão aos participantes 
desenvolver e aprimorar os seus conhecimentos em relação à área da 
Engenharia de Produção, bem como, a aprimorar integração dentro do 
Curso e da Universidade. Da mesma forma, o projeto da VI SEPS servirá 
como uma ferramenta para complementação da grade curricular, 
abordando temas distintos e que buscam contemplar o interesse do corpo 
discente e docente do curso de Engenharia de Produção e Sistemas da 
UDESC.  

Contato                  EMAIL: zvirtes@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 04734653550 / (47) 4009-7900 / 04791797234  

 
 

Nome:
 

DIVULGAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UDESC JUNTO ÀS 
ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE JOINVILLE E REGIÃO  

Protocolo: 14745.118.5036.01102008  
Coordenador: Sandra Denise Kruger Alves - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Engenharia Civil  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente projeto busca ampliar a inserção do curso de graduação em 
engenharia civil da UDESC na cidade de Joinville, através de um trabalho de 
divulgação do curso, da profissão e do mercado de trabalho junto às escolas 
de ensino médio da cidade.  

Contato                  EMAIL: sandra_kruger@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47-4009-7936 / 47 40097992  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: CICLO DE MINI CURSOS PARA O CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 2009  
Protocolo: 15068.118.5036.01102008  

Coordenador: Sandra Denise Kruger Alves - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Engenharia Civil  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

Realização de diversos minicursos, em áreas distintas da engenharia civil: 
Mini-curso 1: 'Segurança na Construção Civil' Mini-curso 2: “Inovações 
TIGRE - 1a edição' Mini-curso 3: “Utilização de Softwares: Eberick V5, 
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Hydros 2009 e Lumine 2009- 1a edição” Mini-curso 4: ”Dimensionamento e 
Especificação de Motobombas' Mini-curso 5: “Utilização de Softwares: 
Eberick V5, Hydros 2009 e Lumine 2009 - 2a edição” Mini-curso 
6:“Regularização de Imóveis Urbanos para Fins de Averbações” Mini-curso 
7: “Inovações TIGRE - 2a edição' Demais cursos a serem realizados 
conforme disponibilidade dos instrutores e das empresas convidadas.  

Contato                  EMAIL: sandra_kruger@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47-4009-7936 / 47 40097992  

 
 

Nome:
 

Desmistificando a Física: Uma experiência com alunos da 3a. série do 
Ensino Fundamental  

Protocolo: 14911.118.5891.10102008  
Coordenador: José Francisco Custódio Filho - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto é um projeto piloto de aplicação da física nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Escolhemos trabalhar inicialmente com a terceira série 
e em uma única turma. Serão realizados experimentos físicos abrangendo 
os conteúdos de ciências neste nível de ensino. Os conteúdos são: 
Universo; Terra; Ar ( gravidade e vácuo); água (empuxo); Sol ( energia); 
Tecnologia e Sociedade e raios ultra-violestas.  

Contato                  EMAIL: custodio@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 40097857  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Informática Básica Gratuita para Jovens e Adultos  
Protocolo: 15693.118.19319.20102008  

Coordenador: Adelaide Maria Bogo Schmitt - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Básicas e Sociais  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente projeto tem por objetivo proporcionar conhecimentos de 
informática básica, especialmente em word e internet, para jovens e 
adultos do município e região, que estejam desprovidos destes 
conhecimentos. O curso tem duração de 04 meses, repetindo-se a cada 
semestre, as turmas são de 20 alunos no máximo com 02 aulas semanais 
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e, ao final da etapa, com 75% mínimo de presença, cada aluno recebe um 
certificado.  

Contato                  EMAIL: adelaide.bogo@univille.net  
                             Fone/Contato: 047-3426-2105 / 047-4009-7900 / 047-8423-1383  

 
 
 

Nome:  Tutoria da Empresa Júnior do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC  
Protocolo:  15915.118.6335.22102008  

Coordenador:  Luiz Gonzaga M - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Ciências Básicas e Sociais  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

O PROJETO ESTÁ FOCADO NA TUTORIA DA EMPRESA JR DO CCT/UDESC. 
SENDO A EMPRESA JR UMA ENTIDADE COMPOSTA POR ACADÊMICOS, 
EXISTEM INÚMERAS SITUAÇÕES DO DIA-A-DIA QUE DEPENDE DA 
PRESENÇA DE UM PROFESSOR MAIS EXPERIENTE, ALERTANDO PARA AS 
IMPLICAÇÕES LEGAIS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO QUE 
FOGEM AO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES.  

Contato                  EMAIL: martins6531@brturbo.com.br  
                             Fone/Contato: 47-3027.4197 / 47-4009.7900 / 47-9972.2944  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

A Disseminação dos Conceitos de Gestão da Manufatura através das 
Associações Empresariais  

Protocolo:  15463.118.19636.22102008  
Coordenador:  Nilson Campos - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Produção e Sistemas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

O projeto de extensão consiste em desenvolver um treinamento focado em 
pequenas e médias empresas da região, com a finalidade de disseminar as 
técnicas mais modernas da engenharia de produção, e assim possibilitar a 
melhoria do desempenho dessas empresas a fim de diminuir os altos 
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índices de falência que assolam esse ramo da indústria. Um meio para 
atingir as empresas é abordar os núcleos setoriais através de associações 
empresariais da região, que são exemplos de desenvolvimento e união, e 
têm o objetivo comum de promover o crescimento da inteligência 
empresarial e assim aumentar a eficiência, a competitividade e a 
sustentabilidade da indústria regional. A proposta é uma forma de 
promover o desenvolvimento acadêmico através da interação entre 
universidade e iniciativa privada, proporcionando a oportunidade aos alunos 
de estabelecer uma visão prática à realidade da indústria, e ampliando a 
imagem de excelência da universidade frente à sociedade empresarial. Com 
o aumento dessa interação, a expectativa é que se abram novas 
oportunidades para parcerias, cresça o envolvimento de professores e 
alunos na produção científica e proporcione a consolidação da engenharia 
de produção como de suma importância nos processos de manufatura e 
serviços.  

Contato                  EMAIL: ncampos@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47-3026-2158 / 47-4009-7830 / 47-9981-6991  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  GEPES - Grupo de Estudos de Políticas Educacionais e Sociais  
Protocolo:  15975.118.5945.22102008  

Coordenador:  Rosângela Maria Queirós e Silva - Técnico Administrativo  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Extensão  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta: 

 

Com o objetivo de manter a parceria do GEPES- Grupo de Estudos em 
Políticas Educacionais e Sociais com o GRADCIA - Grupo Regional de 
Articulação de Ações em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
que vem sendo desenvolvido desde 2002, sob a coordenação da professora 
Jurema Iara Belli Reis, este projeto terá como foco a articulação e a 
capacitação dos agentes operadores do Estatuto da Criança e do 
Adolescente que atuam nos dezesseis (16) Municíos da Região. 
Especialmente em 2009, a atuação central será no incentivo, mobilização, 
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orientação e execução das Conferências Municipais e Regional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, conforme orientação dos Conselhos Estadual e 
Nacional. Os Municípios participantes são: Joinville, Garuva, Itapoa, 
Araquari, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, São 
João do Itaperiú, Jaraguá do Sul, Massaranduba, Corupá, Schroeder, 
Guaramirim, São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre.  

Contato                  EMAIL: fej7rmqs@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 34261401 / 4740097900 / 99012844  

 
 

Nome: Vôo Livre II- Universidade para Terceira Idade  
Protocolo: 15837.118.5945.22102008  

Coordenador: Rosângela Maria Queirós e Silva - Técnico Administrativo  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Extensão  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta: 

São desenvolvidas atividades que proporcionem o reingresso de idosos à 
educação, convivência social para melhoria da qualidade de vida e 
fortalecimento da cidadania.  

Contato                  EMAIL: fej7rmqs@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 34261401 / 4740097900 / 99012844  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Atendimento Jurídico a Comunidade em Nível de Consultoria  
Protocolo: 14543.118.6335.23102008  

Coordenador: Luiz Gonzaga M - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Básicas e Sociais  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta:

 

Disponibilizar consultoria jurídica para comunidade do CCT e também para 
egressos da UDESC/Joinville em início de carreira.  

Contato                  EMAIL: martins6531@brturbo.com.br  
                             Fone/Contato: 47-3027.4197 / 47-4009.7900 / 47-9972.2944  

 
 

Nome: Cadastramento Musical para o Programa 'Som de Joinville'  
Protocolo: 16052.118.19645.03112008  

Coordenador: Ana Maria Flores - Técnico Administrativo  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral: Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Extensão  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta: 

Elaboração de um banco de dados dos músicos e canções de Joinville e 
região, visando um programa específico de música regional na Rádio UDESC 
FM - Joinville.  

Contato                  EMAIL: anaflores@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)3455 1170 / (47)3423 0900 / (47)9119 0251  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

GEPES - Grupo de Estudos de Políticas Educacionais e Sociais (Cópia) 03-
11-2008  

Protocolo:  16599.118.5945.03112008  
Coordenador:  Rosângela Maria Queirós e Silva - Técnico Administrativo  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Extensão  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta: 

 

Com o objetivo de manter a parceria do GEPES- Grupo de Estudos em 
Políticas Educacionais e Sociais com o GRADCIA - Grupo Regional de 
Articulação de Ações em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
que vem sendo desenvolvido desde 2002, sob a coordenação da professora 
Jurema Iara Belli Reis, este projeto terá como foco a articulação e a 
capacitação dos agentes operadores do Estatuto da Criança e do 
Adolescente que atuam nos dezesseis (16) Municíos da Região. 
Especialmente em 2009, a atuação central será no incentivo, mobilização, 
orientação e execução das Conferências Municipais e Regional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, conforme orientação dos Conselhos Estadual e 
Nacional. Os Municípios participantes são: Joinville, Garuva, Itapoa, 
Araquari, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, São 
João do Itaperiú, Jaraguá do Sul, Massaranduba, Corupá, Schroeder, 
Guaramirim, São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre.  

Contato                  EMAIL: fej7rmqs@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 34261401 / 4740097900 / 99012844  
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Nome:  Apresentações do Coral UDESC Joinville  
Protocolo:  13635.118.4257.12112008  

Coordenador:  Tatiana Comiotto Menestrina - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Ciências Básicas e Sociais  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura  

Resumo da 
Proposta: 

 

Este projeto intitulado Apresentações do Coral UDESC Joinville pretende 
realizar apresentações didáticas através do canto coral em diferentes locais 
e ocasiões. O repertório abrange música de autores diversos, e diferentes 
estilos. Um dos objetivos deste projeto de extensão é proporcionar uma 
experiência musical para os participantes, desenvolvendo, nos mesmos, 
habilidades vocais e musicais para serem aplicadas ao canto em grupo, bem 
como fazer apresentações em que os participantes possam mostrar o que 
estão produzindo. O desenvolvimento de diversos repertórios contribui para 
o aprimoramento da experiência musical oferecida. Um outro objetivo do 
projeto é o de representar o centro de ensino na instituição em diversos 
eventos dentro e fora da universidade. O grupo mantém atividades de 
ensaio de naipes e ensaio de grupo, sob a coordenação da maestrina Liara 
Roseli Krobot. É estabelecido um cronograma de apresentações públicas 
agendadas previamente.  

Contato                  EMAIL: tatiana@udesc.br  
                             Fone/Contato: 34255891 / 33218036 / 48 99631048  

 
Nome:  Mecânica do Dano Contínuo aplicada a conformação plástica de metais  

Protocolo:  16879.118.6419.19112008  
Coordenador:  Miguel Vaz Júnior - Docente  
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Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências Tecnológicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Engenharia Mecânica  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

Conformação mecânica é o ramo da engenharia que estuda operações tais 
como o forjamento, estampagem, usinagem e corte de chapas, dentre 
outras. No projeto de ferramentas para a execução destas operações, 
utilizam-se procedimentos padrão advindos muitas vezes de anos de 
experiência. Esta metodologia apresenta dificuldades tanto na avaliação das 
forças envolvidas, quanto na predição do aparecimento de defeitos e no 
projeto do ferramental para operações com novos materiais. Deste modo, é 
necessário desenvolver modelos numéricos para a simulação deste tipo de 
processos com vistas à otimização da geometria do ferramental. Neste 
sentido, o modelamento do surgimentos de defeitos no componente a ser 
conformado é essencial. Este curso apresenta aspectos físicos da evolução 
de defeitos em processos envolvendo deformações plásticas, modelos 
matemáticos e numéricos associados aos fenômenos físicos.  

Contato                  EMAIL: m.vaz@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: 99314538 / 4009-7971  
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Nome: Estratégias de concepção de sites aplicada à ambientes virtuais educativos  

Protocolo: 8452.53.7049.17032008  
Coordenador: Ademilde Silveira Sartori - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  

Unidade de 
Origem:

 Departamento Multimídia  

Edital:
 

EDITAL SEM ONUS 003/2009  
 

Área Temática 
Principal:

 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Ambientes educativos virtuais são dispositivos tecnológicos com 
características próprias, que aproveitam as disponibilidades tecnológicas 
das tecnologias de informação e comunicação colocando-os a serviço da 
educação. Este curso tem por objetivo aprofundar a reflexão sobre 
ambientes virtuais dedicados à aprendizagem, sua características, funções, 
tipologia e funcionalidade, conhecer o papel dos AVE na educação a 
distancia, e conhecer estratégias de concepção, planejamento, 
implementação e avaliação de um AVE.  

    Contato              EMAIL: psartori@virtual.udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-33376468 / 33336468 / 48-91618162 

 
 

Nome: Técnicas Avançadas de Gerenciamento da Plataforma Moodle  
Protocolo: 11378.53.7049.19062008  

Coordenador: Ademilde Silveira Sartori - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Outros  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O Curso Técnicas Avançadas de Gerenciamento do Moodle pretende 
fundamentar as ações de gerencia e manutenção da plataforma bem como 
do desenvolvimento e implementações de ordem técnica e tecnológica. A 
tomada de decisões que alteram/mantém ou implementam funcionalidades 
dos dispositivos integrados no Ambiente de Aprendizagem Moodle geram 
mudanças no ambiente sócio-técnico que, por sua importânica pedagógica, 
necessitam basear-se no domínio das conexões articuladas na plataforma, 
seja por suas funções de implementação tecnológica, seja por suas 
interfaces com os usuários.  

Contato                EMAIL: psartori@virtual.udesc.br  
                           Fone/Contato: 48-33376468 / 33336468 / 48-91618162  

 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Implementação de dispositivo eletrônico de comunicação: Revista UDESC 
Virtual  

Protocolo: 11669.53.7049.23062008  
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Coordenador: Ademilde Silveira Sartori - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento Multimídia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Comunicação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto Implementando um dispositivo eletrônico de comunicação: 
Revista eletrônica UDESC Virtual tem por objetivo a criação, 
implementação de uma revista eletrônica para o Centro de Educação a 
Distância.  

 Contatos               EMAIL: psartori@virtual.udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-33376468 / 33336468 / 48-91618162 

              
                       

Nome: Curso de Introdução a Tecnologias de Informação e Comunicação  
Protocolo: 9802.53.11918.29072008  

Coordenador: Estevão Roberto Ribeiro - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento Multimídia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este Curso se refere a uma capacitação para profissionais da educação 
na área das tecnologias de informação e comunicação, na modalidade a 
distância incluindo 20% presencial, com carga horária total de 60 
horas, a realizar-se no período de 1º de setembro a 14 de novembro 
de 2008.  

Contato                  EMAIL: pestevao@virtual.udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-30240794 / 48-33218400 / 48-99631055  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Curso on-line Formação de Educadores e Educação Sexual com 
Educadores e Educadoras de Londrina - PR  

Protocolo: 13532.128.4881.01092008  
Coordenador: Sonia Maria Martins de Melo - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
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Unidade de 
Origem:

 Departamento Pedagógico  

Edital:
 

EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
 

Área Temática
Principal:

 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Curso on-line Formação de Educadores e Educação Sexual objetiva a 
formação continuada de educadores que já realizam estudos na área 
da educação sexual, possibilitando trocas e o aprofundamento de 
estudos da temática.  

Contato                    EMAIL: soniademelo@gmail.com  
                                Fone/Contato: 32235916 / 33218400 / 88225516  

 
 
 

Nome: Seminário de Socialização – Prática Pedagógica /Prática de Ensino  
Protocolo:  13634.128.4944.10092008  

Coordenador: Rose Clér Estivalete Beche - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento Pedagógico  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente Projeto de Curso de Extensão denominado Seminário de 
Socialização: Prática de Ensino/Prática Pedagógica será desenvolvido 
com os alunos da Turma 5/Criciúma. Objetiva promover uma reflexão 
crítica da trajetória da Prática de Ensino e do espaço escolar da 
educação infantil e das Séries Inicias do Ensino Fundamental. A 
proposta de trabalho é ampliar conhecimentos no âmbito do trabalho 
docente, estabelecendo um diálogo com os alunos no sentido de 
repensar a prática pedagógica, provocando-os a exporem suas idéias e 
opiniões. O seminário terá a duração de 40 h, validadas por meio de 
um certificado, vinculado ao planejamento, socialização e avaliação do 
processo de estágio por todos os membros da equipe 

Contato                  EMAIL: prosecler@virtual.udesc.br  
                             Fone/Contato: 48- 33218429 / 48-33218420 / 48-88163808  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Feira de Educação de Surdos: a informação ao alcance de todos  
Protocolo: 4589.128.4944.03102008  

Coordenador: Rose Clér Estivalete Beche - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Extensão  
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Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto refere-se a uma feira informativa e de exposição de recursos 
pedagógicos utilizados na Educação de Surdos. Esta feira será oferecida aos 
alunos da UDESC e a comunidade em geral, com o objetivo de informar e 
sensibilizar sobre a importância do respeito a Cultura Surda.  

Contatos                 EMAIL: prosecler@virtual.udesc.br  
                              Fone/Contato: 48- 33218429 / 48-33218420 / 48-88163808  

 
 
 

Nome:
 

CURSO 'Transtorno de Déficit de Atenção - Hiperatividade/Impulsividade. 
TDA-H/I'  

Protocolo: 15141.128.4300.06102008  
Coordenador: Solange Cristina da Silva - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  

Unidade de 
Origem:

 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este curso visa capacitar os profissionais da educação que atuam com 
alunos com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade/ Impulsividade, e implantar serviços de atendimento 
educacional especializado que atendam as especificidades no processo de 
ensino e aprendizagem dos educandos atendidos por esta modalidade de 
ensino. Tem carga horária de 32 horas.  

  Contato                EMAIL: solangesilva@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-33218423 / 48-88279987  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

(Programa) Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação 
Sexual e as Novas Tecnologias - Etapa III  

Protocolo: 14675.118.4881.06112008  
Coordenador: Sonia Maria Martins de Melo - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  

Unidade de
Origem:

 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática Educação  
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Principal:
Resumo da

Proposta:

 

Este programa de extensão desenvolverá três ações: 1.Projeto de Extensão 
- Educação Sexual em debate: nas ondas da rádio UDESC; 2. Oficina de 
Produção de Materiais em Educação Sexual e 3. Evento III Colóquio dos 
Grupos de Pesquisa sobre Formação de educadores e educação sexual 
UDESc/UNESp e UEL. Essas ações objetivam ampliar o conhecimento a 
respeito da temática educação 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.  

Contato                  EMAIL: soniademelo@gmail.com  
                             Fone/Contato: 32235916 / 33218400 / 88225516  

 
 

Nome: (Programa) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
Protocolo: 4083.118.4300.07112008  

Coordenador: Solange Cristina da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de

Origem:
 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da
Proposta:

 

Esse programa é composto por três projetos na área de inclusão: 'Curso 
TDA- H/I - Transtorno de Défict de Atenção com 
Hiperatividade/Impulsividade', 'Curso On-line Noções Básica sobre a Língua 
Brasileira de Sinais' e 'Inclusão da Pessoa Com Necessidades Especiais: a 
Igualdade na diferença'. Será oferecido no período de 01 de março a 31 de 
dezembro de 2008, tendo como objetivo principal a capacitação e 
informção de profissinais da educação, alunos de graduação e comunidade 
na área de inclusão, contribuindo para a construção de uma sociedade mais 
justa e cidadã.  

Contato                  EMAIL: solangesilva@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-33218423 / 48-88279987  

 
 
 
 
 
 
 

Nome: (Programa) Programa Educação de Surdos: A Linguagem e a Educação  
Protocolo: 16616.118.4944.07112008  

Coordenador: Rose Clér Estivalete Beche - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta: 

Este Programa objetiva aprofundar as discussões sobre a educação de 
surdos, bem como, a cultura surda. Desta forma, difundir e reafirmar a 
importância da Libras como elemento constituinte da identidade surda.  
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Contato                   EMAIL: prosecler@virtual.udesc.br  
                              Fone/Contato: 48- 33218429 / 48-33218420 / 48-88163808  

 
 
 

Nome: 3o. Seminário Educação a Distância: contexto atual  
Protocolo: 16807.118.4320.11112008  

Coordenador: Graziela Naspolini Delpizzo - Técnico Administrativo  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Outros  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Seminário tem como temática principal a Educação a Distância (EaD). 
Esse evento prevê uma conferência de abertura, contextualizando a EaD na 
atualidade, uma mesa-redonda em que se promova explanação e debate 
sobre sistemas de tutoria na EaD e uma palestra de encerramento sobre o 
uso das tecnologias na EaD.  

Contato                  EMAIL: graziela@virtual.udesc.br  
                             Fone/Contato: (48)32598319 / 33218400 / 84080860  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: (Programa) Programa Arte e Inclusão: Mediações Significativas  
Protocolo: 16386.118.4767.11112008  

Coordenador: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

O programa 'Inclusão e Arte: Mediações significativas' compreende 3 
projetos:A mediação educativa para públicos cegos, A plataforma moodle: Uma 
experiência inclusiva a partir da Arte e Oficina de Objetos Pedagógicos para 
professores de arte. Por meio do programa pretende-se desenvolver atividades 
crítico-reflexivas que ampliem a formação social para a inclusão a partir dos 
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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.  

Contato                  EMAIL: cristina@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-32666182 / 48 3321-84-29 / 48-99831577  

 
 

Nome: Curso de LIBRAS: Conhecendo a cultura surda  
Protocolo: 12496.53.4944.26112008  

Coordenador: Rose Clér Estivalete Beche - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Extensão  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem o objetivo de apresentar a LIBRAS de forma introdutória à 
Comunidade em geral. Pretende-se que, através do contato com elementos da 
Cultura Surda, os participantes sintam-se motivados ao exercício do respeito às 
diferenças.  

Contato                  EMAIL: prosecler@virtual.udesc.br  
                             Fone/Contato: 48- 33218429 / 48-33218420 / 48-88163808  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Seminário de Socialização – Prática Pedagógica /Prática de Ensino (Cópia) 26-
11-2008  

Protocolo: 17160.128.4944.26112008  
Coordenador: Rose Clér Estivalete Beche - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  

Unidade de 
Origem:

 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente Projeto de Curso de Extensão denominado Seminário de 
Socialização: Prática de Ensino/Prática Pedagógica será desenvolvido com os 
alunos da Turma 5/Criciúma. Objetiva promover uma reflexão crítica da 
trajetória da Prática de Ensino e do espaço escolar da educação infantil e das 
Séries Inicias do Ensino Fundamental. A proposta de trabalho é ampliar 
conhecimentos no âmbito do trabalho docente, estabelecendo um diálogo com 
os alunos no sentido de repensar a prática pedagógica, provocando-os a 
exporem suas idéias e opiniões. O seminário terá a duração de 40 h, validadas 
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por meio de um certificado, vinculado ao planejamento, socialização e avaliação 
do processo de estágio por todos os membros da equipe.  

Contatos                 EMAIL: prosecler@virtual.udesc.br  
                              Fone/Contato: 48- 33218429 / 48-33218420 / 48-88163808  

 
 

Nome: Seminário Educação Bilingue: Propostas Possíveis  
Protocolo: 16673.118.4944.26112008  

Coordenador: Rose Clér Estivalete Beche - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este seminário propõe-se a discutir as novas perspectivas de educação para 
surdos no nosso Estado. Pretende sensibilizar a comunidade acadêmica para a 
necessidade de repensar o processo de inclusão de surdos no Ensino Regular, 
para tanto, além da palestra prevista teremos a apresentação de cases que 
nortearão as discussões finais.  

Contato                  EMAIL: prosecler@virtual.udesc.br  
                             Fone/Contato: 48- 33218429 / 48-33218420 / 48-88163808  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Curso de LIBRAS II  
Protocolo: 16660.118.4944.26112008  

Coordenador: Rose Clér Estivalete Beche - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto refere-se a um Curso de LIBRAS II, que atenderá aos acadêmicos 
da UDESC, profissionais da educação e comunidade. Através deste busca-se o 
aprofundamento 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.  

Contato                    EMAIL: prosecler@virtual.udesc.br  
                               Fone/Contato: 48- 33218429 / 48-33218420 / 48-88163808  

 
 

Nome: Mostra de trabalhos Pedagógicos: A Educação de Surdos em Evidência  
Protocolo: 16707.118.4944.26112008  

Coordenador: Rose Clér Estivalete Beche - Docente  
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  

Unidade de
Origem:

 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da
Proposta:

 

Esta Mostra pretende expor recursos pedagógicos utilizados na Educação de 
Surdos nos diferentes níveis de Ensino. O objetivo é informar e sensibilizar 
sobre a importância do respeito a Cultura Surda, entendendo as possibilidades 
de efetivação de uma educação de qualidade desde que a diferença esteja 
contemplada como elemento constitutivo da identidade.  

Contato                  EMAIL: prosecler@virtual.udesc.br  
                             Fone/Contato: 48- 33218429 / 48-33218420 / 48-88163808  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: A mediação educativa para públicos cegos  
Protocolo: 14650.118.4767.01122008  

Coordenador: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Extensão  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto A mediação educativa para públicos cegos pretende proporcionar as 
pessoas com necessidades especiais acesso ao conteúdo do acervo dos 
Museus bem como ao patrimônio histórico da cidade de Florianópolis, 
partindo de uma série de ações e parcerias que se concretizarão ao longo do 
projeto. Alguns museus ao redor do mundo já realizam experiências desta 
natureza com o público cego. No entanto, aqui no Brasil e mais 
especificamente em Florianópolis ainda é pouco o desenvolvimento de 
metodologias para inclusão em espaços museológicos bem como na formação 
estética deste grupo. A produção de materiais que auxiliem na mediação além 
de proporcionar uma percepção maior das coleções e exposições temporárias, 
também auxiliará o cego a desenvolver o gosto pela arte e conhecer melhor a 
cidade onde vive. Neste sentido esta ação educativa 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.  
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Contato                  EMAIL: cristina@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-32666182 / 48 3321-84-29 / 48-99831577  

 
 

Nome: Oficina de Objetos Pedagógicos para professores de arte  
Protocolo: 14774.118.4767.01122008  

Coordenador: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de

Origem:
 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da
Proposta:

 

O projeto 'Oficina de Objetos Pedagógicos para professores de artes' buscará 
atender a necessidade que professores da área de Artes têm da criação de 
materiais e jogos específicos para auxiliar durante as aulas. O foco será na 
possibilidade de utilizar os jogos produzidos para discutir a inclusão na sala de 
aula. 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.  

Contato                EMAIL: cristina@udesc.br  
                           Fone/Contato: 48-32666182 / 48 3321-84-29 / 48-99831577  
 
 
 

Nome: A plataforma moodle: uma experiência inclusiva a partir da Arte  
Protocolo: 15131.118.4767.01122008  

Coordenador: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Extensão  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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 quatro grupos de crianças de diferentes cidades. As 
atividades serão organizadas no contexto de turmas de ensino de arte. 
Queremos a partir do diálogo entre as manifestações locais conhecer as 
relações existentes entre a arte local e a arte universal.  

Contato                  EMAIL: cristina@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-32666182 / 48 3321-84-29 / 48-99831577  

 
 

Nome: Curso On-line Noções Básicas Sobre a Língua Brasileira de Sinais  
Protocolo: 4085.118.4300.01122008  

Coordenador: Solange Cristina da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de  Departamento de Extensão  
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Origem:
Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática 
Principal:

 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto refere-se a um curso on-line sobre noções básicas de Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, com carga horária total de 30 horas, com o 
objetivo de sensibilizar os participantes para o uso da LIBRAS, oportunizar 
conhecimentos básicos sobre a mesma e possibilitar a quebra de preconceitos. 
Este curso será oferecido aos alunos de graduação, profissionais da educação e 
comunidade interessada 

Contato                  EMAIL: solangesilva@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-33218423 / 48-88279987  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Inclusão das Pessoas Com Necessidades Especiais: a Igualdade na Diferença  
Protocolo: 14952.118.4300.01122008  

Coordenador: Solange Cristina da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A inclusão, na sua essencia traz a premissa de uma sociedade para todos, que 
admite a convivência das diferenças com respeito pelas mesmas. Com intuito 
de contribuir com o processo de inclusão e quebra de preconceitos, esse evento 
foi organizado contendo uma palestra que discute sobre as diferenças e uma 
exposição de trabalhos e materiais que visam a inclusão das pessoas com 
necessidades especiais.  

Contato                  EMAIL: solangesilva@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-33218423 / 48-88279987  

 
 

Nome:
 

Curso 'TDA-H/I' - Transtorno de Déficit de Atenção - 
Hiperatividade/Impulsividade'  

Protocolo: 16597.118.4300.01122008  
Coordenador: Solange Cristina da Silva - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  

Unidade de 
Origem:

 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da  Este curso visa capacitar alunos e os profissionais da educação na área da 
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Proposta: inclusão, visando contribuir no atendimento das pessoas com Transtorno de 
Défict de Atenção Hiperatividade/Impulsividade. O curso tem carga horária de 
32 horas e será oferecido na modalidade presencial.  

Contato                        EMAIL: solangesilva@udesc.br  
                                   Fone/Contato: 48-33218423 / 48-88279987  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Evento de Extensão Oficina de Produção e Desenvolvimento de Material 
Didático Pedagógico em Educação Sexual  

Protocolo: 14824.118.4881.04122008  
Coordenador: Sonia Maria Martins de Melo - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  

Unidade de 
Origem:

 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Evento Oficina de Produção e Desenvolvimento de Materiais em Educação 
Sexual propõe a criação e o desenvolvimento de recursos didático-
pedagógicos com a finalidade de enriquecer a prática docente e facilitar o 
trabalho com a temática educação sexual nos espaços educativos formais e 
não formais.  

Contato                    EMAIL: soniademelo@gmail.com  
                               Fone/Contato: 32235916 / 33218400 / 88225516  

 
 

Nome:
 

III Colóquio de Grupos de Pesquisa sobre Formação de Educadores e Educação 
e Sexual  

Protocolo: 14851.118.4881.04122008  
Coordenador: Sonia Maria Martins de Melo - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  

Unidade de 
Origem:

 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente evento III Colóquio dos Grupos de Pesquisa Formação de 
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 
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realização de trocas, estreitando o diálogo na área da educação sexual. Este 
evento acontecerá em dois dias e totalizará 20 horas.  

Contato                     EMAIL: soniademelo@gmail.com  
                                Fone/Contato: 32235916 / 33218400 / 88225516  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Projeto de Extensão Educação Sexual em Debate: nas ondas da rádio UDESC  
Protocolo: 14760.118.4881.04122008  

Coordenador: Sonia Maria Martins de Melo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem:
 Departamento Pedagógico  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Educação sexual em debate: nas ondas da rádio UDESC é um projeto de 
extensão que pertence ao Programa de Formação de Educadores e Educação 
Sexual e as Novas Tecnologias - Etapa III e objetiva sensibilizar a comunidade 
catarinense a respeito da temática educação e sexualidade. Este projeto 
envolverá os participantes do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores, 
outros pesquisadores/as e acadêmicos ligados ao estudo da educação sexual - 
EDUSEX, além dos profissionais da rádio UDESC e demais voluntários. A 
perspectiva da extensão se configurará através da ação dos/as 
pesquisadores/as que participarão de um programa semanal denominado 
Educação Sexual em debate. Este programa será semanalmente elaborado 
para que o debate da temática educação e sexualidade, num paradigma 
emancipatório, seja levado aos ouvintes da rádio UDESC, nas cidades de 
Florianópolis, com intenção de levá-los até o Campus de Lages e Joinville 
futuramente.  

Contato                      EMAIL: soniademelo@gmail.com  
                                 Fone/Contato: 32235916 / 33218400 / 88225516  

 
 

Nome:  Curso de Desenvolvimento de Site  
Protocolo:  17013.53.4881.19032009  

Coordenador:  Sonia Maria Martins de Melo - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Educação à Distância  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento Pedagógico  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  
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Resumo da 
Proposta: 

 

O presente projeto objetiva a realização de um Curso sobre Desenvolvimento 
de Sites como possibilidade de criação de sites voltados para temática 
Educação e Sexualidade. Tal objetivo pretende ainda que internautas de todo 
país acessem informações referentes a temática Educação e Sexualidade, bem 
como também acessem conteúdos para uma reflexão permanente acerca da 
educação sexual em uma perspectiva emancipatória. Aspectos como 
interatividade, acessibilidade entre outros precisarão ser pensados ao longo do 
curso.  

Contato                  EMAIL: soniademelo@gmail.com  
                             Fone/Contato: 32235916 / 33218400 / 88225516  
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Nome: PROJETO INTEGRADO EM ARTES VISUAIS  

Protocolo: 7423.50.6605.21022008  
Coordenador: Jociele Lampert de Oliveira - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Artes  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Artes Plásticas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2008 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação 

Resumo:

 

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 
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. 

Contato: 32118353 / 33218329 / 84080877 
Email jocielelampert@uol.com.br 

 
 

Nome: PRESERVAÇÃO DO ACERVO TÊXTIL 'MÃOS QUE CRIAM'  
Protocolo: 5652.49.6684.25022008  

Coordenador: José Alfredo Beirão Filho - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Artes  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Moda  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2008  
Área Temática

Principal:
 Cultura 

Resumo:

 

O Projeto de Extensão Preservação do Acervo Têxtil 'Mãos que Criam', 
vinculado ao Programa de Extensão Modateca tem por objetivo 
desenvolver atividades de salvaguarda no acervo, resultante do projeto 
de pesquisa 'Mãos que Criam', que após coletado foi incorporado ao 
acervo da Modateca. 

Contato: 048 32118969 / 33218311 / 99714729 
Email: debeirao@uol.com.br 

 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Nucleo de Inovação e Design - Artesanato  
Protocolo:  7963.49.5821.03032008  

Coordenador:  Silvana Bernardes Rosa - Docente  
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Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Design  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2008  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 
 

 

Projeto de Extensão Via-design através do Núcleo de Inovação em 
design – Artesanato implantado na Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC conta com a parceria do SEBRAE. O projeto tem 
como meta apoiar ações de design na área de Artesanato Catarinense 
de modo a estabelecer um plano de desenvolvimento do artesanato 
catarinense, tomando o Design como ferramenta de melhoria e 
diferenciação no mercado, proporcionando aos pólos de produção 
melhores condições de trabalho, emprego e renda. A abrangência do 
projeto é todo o estado de Santa Catarina e os núcleos produtivos ou 
associações constituídas envolvendo atividades artesanais. 
Inicialmente três oficinas já estão estabelecidas nos municípios de 
Armazém, São José e Araranguá nas áreas de produtos coloniais, 
cerâmica e têxteis. O Núcleo de Inovação em Design – Artesanato irá 
apoiar as diferentes oficinas em estudos de mercado, prospecção de 
produtos, desenvolvimento de produtos, protótipos e estudo de formas 
de distribuição e comercialização. Além de beneficiar a comunidade 
externa com todo um saber fazer aprendido e pesquisado dentro da 
Universidade este projeto permite vivenciar uma ampliação de 
universos na atuação do design enquanto profissão responsável e 
engajada no desenvolvimento de uma cultura e identidade brasileira. 

Contato:  32332255 / 33218321 / 99622709 
Email:  silvanabr@udesc.br 

 
Nome:  Hotel de Projetos de Design  

Protocolo:  5861.49.5821.05032008  
Coordenador:  Silvana Bernardes Rosa - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Design  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2008  
Área Temática 

Principal: 
 Trabalho 

Resumo: 

 

O Projeto tem por finalidade ampliar, com padrões de qualidade 
superior e pertinência, as oportunidades de qualificação profissional 
dos acadêmicos. Objetiva estabelecer uma relação dinâmica e positiva 
de reciprocidade entre a comunidade e a Universidade, buscando 
qualificação de pessoal do acadêmico através do estimulo do 
empreendedorismo no meio acadêmico, preparando-os para o ingresso 
na incubadora e seu lançamento no mercado. Consiste em uma 
articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e 
com as necessidades e demandas do entorno social, por meio do apoio 
a criação e desenvolvimento de empreendimentos inovadores por 
partes dos alunos. 

Contato:  32332255 / 33218321 / 99622709 / silvanabr@udesc.br 
Nome:  PreParaProjeto  

Protocolo:  8024.53.5821.05032008  
Coordenador:  Silvana Bernardes Rosa - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de  Departamento de Design  
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Origem: 
Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  

Área Temática 
Principal: 

 Educação 

Resumo: 

 

Workshop de conhecimentos básicos antes de inciar a produção, a 
comercialização ou o desenvolvimento de produtos. Adaptado a 
públicos com reduzida instrução que faz usso de dinêmicas como 
forma de apreenção e que se baseia em princípios de educação para 
adultos. Pode ser adaptado para diferentes meios de produção, seja 
artesanato, em madeira, em cerãmica ou outro, seja para pequenas 
propriedades rurais, ou grupos de artesão já formados. 

Contato:  32332255 / 33218321 / 99622709 
Email:  silvanabr@udesc.br 

 
 

Nome:  Curso de Extensão do Objeto ao Espaço, do Espaço à Vida  
Protocolo:  7670.53.6278.24032008  

Coordenador:  Carlos Alberto Krauz - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

Trata-se de uma oficina de caráter prático-teórico aberta à 
comunidade universitária e em geral, voltada às questões da 
representação na arte, tendo como enfoque principal a escultura e 
seus desdobramentos a partir do reconhecimento de seu campo 
expandido. A oficina tem como propostas: a) Estimular processos 
criativos que atuem nos limites da representação, levando em 
consideração a articulação entre o objeto, o espaço da arte e o espaço 
da vida; b) Conhecer diferentes estratégias poético-técnico-criativas: 
justaposição, deslocamento, silenciamento, a materialização da falta; 
c) Promover uma prática escultórica como dispositivo desconstrutor 
das representações; d) Reconhecer o estultórico como um espaço 
instaurador de significação material, sujeito a transformações 
decorrentes da própria necessidade de representação. 

Contato:  51 8423 3607 / 48 3231 9700 
Email:  carloskrauz@operamail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Nome: Circuito Universitário em Cena  
Protocolo: 9012.49.6677.08052008  

Coordenador: Maria Brigida de Miranda - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Artes  
Unidade de 

Origem:
 

Departamento de Artes Cênicas  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2008  
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Área Temática
Principal:

 
Cultura 

Resumo: O Projeto visa a reedição das atividades cênicas apresentadas em 
disciplinas do curso de artes cênicas do CEART - UDESC. Tem como 
propósito incentivar a continuação dos trabalhos e facilitar a 
comunidade acadêmica e principalmente comunidade em geral o 
conhecimento dos trabalhos produzidos em salas laboratoriais. Levar 
estes trabalhos para outros espaços trabalhará a questão da extensão 
universitária e proporcionará novos conhecimentos ao grupo cênico em 
sua fase de amadurecimento acadêmico. Proporcionará uma 
comunicação direta com a comunidade que não consegue deslocar-se 
aos laboratórios universitários para ve-los. - O projeto centra-se no 
trabalho de produção realisado pelo aluno bolsista oriundo do curso de 
Artes Cênicas. Este realisará as atividades de produção e levantamento 
técnico para possibilitar o deslocamento do espetáculo ou reapresenta-lo 
no Centro de Artes - 

Contato: 048 3237 5815 / 048 33218300 / 048 8404 2432 
Email: brigidademiranda@gmail.com 

 
 

Nome:  Oficina de Criação de Textos Teatrais  
Protocolo:  10187.53.12996.14052008  

Coordenador:  Stephan Arnulf Baumgärtel - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 
 

O curso visa introduzir e aperfeiçoar o público interessado nas técnicas 
e procedimentos dramatúrgicos para a criação de textos teatrais, de 
cunho dramático ou não-mais dramático. 

Contato:  48-32329340 / 48-33218300 
Email:  stephao08@yahoo.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  VIDEAR - Mini-curso e Mostra de Vídeo-Arte  
Protocolo:  10283.53.6138.14052008  

Coordenador:  José Luiz Kinceler - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 
 

A proposta VIDEAR: MINI-CURSO E MOSTRA ABERTA DE VÍDEOS tem 
como objetivo experimentar a linguagem do vídeo, assim como dar 
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visibilidade a esta experimentação. Isto significa agenciar propostas 
reflexivas que permitam, em primeira instância, a produção de 
descontinuidades e acontecimentos que se desdobrem em experiências 
enriquecedoras para a formação do imaginário individual de cada 
participante. 

Contato:  (48) 32372830 / (048) 3321-8300 
Email:  kinceler@gmail.com 

 
 

Nome:  Encontro: A-Não de pesquisa em arte  
Protocolo:  10840.53.6138.29052008  

Coordenador:  José Luiz Kinceler - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O Encontro “A-não!” de Pesquisa em Arte será um momento agregador 
de pesquisa, aprendizado e prática artística. O evento será um espaço 
de diálogo entre os diversos projetos artísticos desenvolvidos no 
decurso da Disciplina Arte Relacional: nos limites do real, ministrada 
no 2º. Semestre/2007 no Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais – Mestrado. Os processos artísticos propostos por professor e 
alunos são e serão práticas abertas de envolvimento e convívio, a 
serem potencializadas pela troca coletiva de opiniões, atitudes e ações. 

Contato:  (48) 32372830 / (048) 3321  
Email:  kinceler@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Teatro no Jardim Pantanal  
Protocolo:  10804.53.9480.04062008  

Coordenador:  Vicente Concilio - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

A presente proposta pretende oferecer aos estudantes dos primeiros 
anos do Ensino Fundamental da Escola Básica Municipal Beatriz de 
Souza Brito uma proposta que integre, ao aprendizado dos 
fundamentos básicos da linguagem teatral, o aperfeiçoamento das 
habilidades e saberes referentes à leitura e escrita desenvolvidos por 
esses educandos. Portanto a intenção é construir, junto aos desafios 
proporcionados pelo fazer teatral, um ambiente propício ao interesse 
pela leitura, escrita e oralidade em moldes contextualizados de 



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 85 de 300 

 

maneira significativa pela ação teatral. Dessa forma, a proposta 
integra o ensino do teatro e da língua em moldes transdisciplinares, 
utilizando para isso noções da pedagogia de projetos proposto por 
Hernández (1998) e partindo de uma concepção de língua tributária às 
pesquisas desenvolvidas e aperfeiçoadas por Ferreiro (1999), 
pesquisadora pioneira em estudar as relações entre a epistemologia 
genética de Jean Piaget e os processos de alfabetização. 

Contato:  48-30252889 / 33218300 
Email:  viconcilio@gmail.com 

 
 

Nome:  Formação Continuada em Teatro I  
Protocolo:  11296.53.14146.18062008  

Coordenador:  Heloise Baurich Vidor - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto Formação Continuada em Teatro I tem como objetivo geral 
oferecer aos professores do Centro Educacional Dom Jayme Câmara, 
município de Palhoça, SC, a oportunidade de aproximação com a 
linguagem teatral, de modo a fortalecer a presença do ensino do teatro 
nesta instituição, que atende a aproximadamente 660 crianças e 
adolescentes carentes em regime aberto. 

Contato:  48 33344523 / 48 33218300 / 48 99528278 
Email:  heloisevidor@uol.com.br 

 
 
 
 
 
 

Nome:  Camelódromo Cultural - IV Colóquio 'Poéticas do Urbano'  
Protocolo:  11347.53.6268.20062008  

Coordenador:  Celia Maria Antonacci Ramos - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

Com o objetivo de incentivar uma discussão sobre as políticas e as 
poéticas da cidade de forma a integrar os estudos acadêmicos e os 
pesquisadores afins às dinâmicas urbanas contemporâneas, o núcleo 
de pesquisa Poéticas do Urbano do Centro de Artes - CEART da 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC está organizando 
um “Camelódromo Cultural”, que ocorrerá durante o IV colóquio 
“Poéticas do Urbano”. O evento acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de 
setembro próximo, no espaço Miramar, Praça Fernando Machado, 
centro de Florianópolis, e priorizará três eixos temáticos. • 
Ambulantes, suas poéticas e territorialidades. • Poética da fotografia 
na cidade • A periferia no centro das discussões. 
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Contato:  48 32841010 / 32319700 / 4899819019 
Email:  c2cmar@udesc.br 

 
 

Nome:  Misturada  
Protocolo:  12823.128.5820.04092008  

Coordenador:  João Eduardo Dias Titton - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

'Misturada' é um espaço para troca de conhecimentos e experiências 
musicais dos acadêmicos da UDESC com outros acadêmicos e também 
pessoas da comunidade. Essa troca se dá através de apresentações de 
grupos (ou trabalhos solo) que já tenham um trabalho ou estejam 
começando, seja ele cover ou próprio. É um momento aberto a todos 
os interessados em divulgar e ouvir boa música. O Projeto consiste em 
encontros quinzenais, realizados no auditório do Departamento de 
Música ou no Teatro de Arena, com duração de 1 hora. O tempo é 
destinado à pelo menos 2 grupos previamente agendados que queiram 
divulgar seu trabalho. 

Contato:  48 32049149 / 48 32319700 
Email:  joaotitton@gmail.com 

 
 
 
 
 

Nome:  Tubo de Ensaio - Corpo: cena e debate  
Protocolo:  13944.118.6762.17092008  

Coordenador:  Sandra Meyer Nunes - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

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 em sua etapa 2009 realizará 1 (uma) oficina de 
capacitação na área de dança durante o transcorrer do ano de 2009 na 
Sala de dança do Centro de Artes da UDESC, em Florianópolis. O 
Projeto prevê ainda a continuidade da organização e catalogação de 
imagens (fotográficas e fílmicas) e documentos impressos relativos a 
história mais recente da dança em Florianópolis, a ser coletada em 
diferentes locais. Este trabalho foi iniciado em 2008. O material será 
disponilibilidado num site a ser desenvolvido numa próxima etapa do 
Projeto, como forma de socialização do material coletado. 
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Contato:  3234.8024 / 33218300 
Email:  sandrameyer@globo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Formação inicial e continuada em educação musical  
Protocolo:  14884.118.6120.26092008  

Coordenador:  Sergio Luiz Ferreira de Figueiredo - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Este projeto intitulado Formação Inicial e Continuada em Educação 
Musical está vinculado ao NUPEART – Núcleo Pedagógico de Educação 
e Arte, através do Programa NUPEART PROMOVE. Desde 2004 vem 
sendo realizado um trabalho de formação continuada de professores 
na região de Laguna. O presente projeto amplia as ações já realizadas 
naquela região. O principal objetivo deste projeto é ampliar a presença 
da educação musical nas escolas de educação básica, especialmente a 
partir deste momento quando a música se tornou componente 
curricular obrigatório através da Lei 11769 de agosto de 2008. O 
projeto propõe a continuação do trabalho com os professores de 
música através de encontros pedagógicos regulares na cidade de 
Laguna e em outras regiões. Desta forma se pretende ampliar as 
discussões sobre a importância da educação musical no espaço 
escolar, capacitando mais os professores específicos de música 
(formação continuada), mas ao mesmo tempo incorporando outros 
professores e profissionais da educação (formação inicial) que possam 
auxiliar neste processo de divulgação da música como parte 
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importante na formação dos indivíduos. Está prevista a realização de 
Seminários sobre Ensino das Artes, dando continuidade e ampliando 
uma ação que já vem sendo realizada. Os integrantes do NUPEART 
auxiliarão na realização destes seminário. 

Contato:  48 3232-1149 / 48 3321-8300 / 48 9912-5759 
Email:  sergiofigueiredo@udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  (Programa) Programa Arte na Escola  
Protocolo:  14509.118.5823.26092008  

Coordenador:  Elaine Schmidlin - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

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 
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 2009, o 
Programa irá manter a educação continuada com o projeto 'O 
Professor Artista', além de reorganizar o banco de imagens fixas com o 
'Imagens Digitais', pretendendo, ainda, a circulação e divulgação do 
site 'Arte na Escola/UDESC'. Com a parceria do Pólo Arte na 
Escola/UFSC, este Programa será responsável pelo evento 'VI 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. 

Contato:  (48) 3234 2566 / (48) 3321 8327 / (48) 9934 6840 
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Email:  artenaescola@udesc.br 

 
 

Nome:  REVISTA NUPEART  
Protocolo:  14786.128.9480.26092008  

Coordenador:  Vicente Concilio - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

A Revista Nupeart visa divulgar ações de ensino, pesquisa e extensão 
relacionadas às diferentes linguagens artísticas. Os trabalhos que se 
pretende publicar podem ser artigos resultantes de projetos de 
pesquisa ou extensão, relatos de experiências de ensino ou discussões 
teórico-práticas desenvolvidas por professores, técnicos e acadêmicos 
identificados na temática educação e cultura. 

Contato:  48-30252889 / 33218300 
Email:  viconcilio@gmail.com 

 
 
 

Nome:  O Professor Artista  
Protocolo:  14530.118.5823.26092008  

Coordenador:  Elaine Schmidlin - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

A ação do projeto consiste em um assessoramento aos professores da 
Rede de ensino dando encaminhamento as suas necessidades 
pedagógicas na área de Arte. Esta ação pretende gerar a formulação 
de novos projetos em sala de aula a partir dos estudos com enfoque 
na imagem móvel da DVDteca Arte na Escola. Esta consiste em DVDs 
sobre arte contemporânea brasileira e respectivos materiais educativos 
sobre museus, artistas, exposições e processos criativos, entre outros. 
Este material educativo fundamenta-se em conceitos contemporâneos 
sobre arte e cultura provocando o olhar para possibilidades 
transdisciplinares e outras cartografias. A metodologia adotada no 
projeto consiste em discussão de conceitos, projeção de DVDs, através 
de reflexões que articulam conceitos e propostas pedagógicas. Os 
participantes deste projeto ensontram-se quinzenalmente no Centro de 
Artes da UDESC com assessoria dos coordenadores do projeto. Este 
projeto também é campo de estudo e experimentação para a pesquisa 
institucional da Profa. Elaine Schmidlin denominada 'Captura e 
Encontro na Docência em Arte'. 

Contato:  (48) 3234 2566 / (48) 3321 8327 / (48) 9934 6840 
Email:  artenaescola@udesc.br 

 
 

Nome:  Imagens Digitais  
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Protocolo:  14531.118.5823.26092008  
Coordenador:  Elaine Schmidlin - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

Este projeto de extensão universitária visa criar um Banco de Imagens 
Digitais a partir da digitalização das reproduções de obras de arte, em 
papel, do Programa Arte na Escola alocadas na Biblioteca Central da 
UDESC. A finalidade da criação deste Banco é preservar o acervo 
existente na Biblioteca e oferecer aos alunos do curso de graduação 
em Arte e aos professores da Rede Pública um acesso mais amplo às 
imagens de obras de arte ampliando repertórios e conhecimentos na 
área de arte e ensino de Arte 

Contato:  (48) 3234 2566 / (48) 3321 8327 / (48) 9934 6840 
Email:  artenaescola@udesc.br 

 
 
 

Nome:  VI Encontro Arte na Escola  
Protocolo:  14532.118.5823.26092008  

Coordenador:  Elaine Schmidlin - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O VI 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 e 2008. 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. 

Contato:  (48) 3234 2566 / (48) 3321 8327 / (48) 9934 6840 
Email:  artenaescola@udesc.br 

 
 

Nome:  Site Arte na Escola  
Protocolo:  14711.118.5823.26092008  

Coordenador:  Elaine Schmidlin - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Comunicação 

Resumo:  O projeto 'Site Arte na Escola/Polo UDESC' pretende alcançar os 
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professores das redes de ensino públicas e particulares bem como os 
graduandos de licenciatura e bacharelado em Arte. O site se propõe a 
oferecer informações, atualidades e propor espaços de interação 
eletrônica a respeito da área de ensino de Arte. O site visa 
disponibilizar, ainda, espaço para registro e troca de experiências na 
área. 

Contato:  (48) 3234 2566 / (48) 3321 8327 / (48) 9934 6840 
Email:  artenaescola@udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  FORMAÇÃO INICIAL NO ENSINO DE ARTES  
Protocolo:  14791.118.6605.26092008  

Coordenador:  Jociele Lampert de Oliveira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

AÇÕES DE EXTENSÃO VOLTADAS PARA OS ESTUDANTES EM 
FORMAÇÃO INICIAL DO CEART/UDESC, ESPECIFICAMENTE 
ACADÊMICOS DOS CURSOS DE ARTES VISUAIS E TEATRO. 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO/EVENTOS PARA A 
COMUNIDADE ACADÊMICA E ESCOLAS PARCEIRAS. REALIZAÇÃO DE 
PALESTRAS E OFICINAS. 

Contato:  32118353 / 33218329 / 84080877 
Email:  jocielelampert@uol.com.br 

 
 

Nome:  Gravar Gravando Gravura  
Protocolo:  14968.118.6575.26092008  

Coordenador:  Sandra Maria Correia Favero - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

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 desencadeadora de uma ação artística 
crítica e educativa, propondo-se à discussão e à reflexão sobre os 
conceitos que envolvem a gravura na contemporaneidade. Efetuar 
exposições em espaços culturais da nossa cidade e também em outras 
localidades é um objetivo permanente do projeto, uma maneira desta 
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instituição contribuir na divulgação da arte produzida em seu próprio 
meio, bem como, oferecer a oportunidade para pessoas da 
comunidade mostrarem seu potencial. 

Contato:  (48)32071697 / 33218300 / 84124960 
Email:  sandrafavero@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Formação Continuada em Teatro II  
Protocolo:  14929.118.14146.29092008  

Coordenador:  Heloise Baurich Vidor - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto Formação Continuada em Teatro II tem como objetivo geral 
oferecer aos professores do Centro Educacional Dom Jayme Câmara, 
município de Palhoça, SC, a oportunidade de continuidade de 
aproximação com a linguagem teatral, de modo a fortalecer a 
presença do ensino do teatro nesta instituição, que atende a 
aproximadamente 660 crianças e adolescentes carentes em regime 
aberto. 

Contato:  48 33344523 / 48 33218300 / 48 99528278 
Email:  heloisevidor@uol.com.br 

 
 

Nome:  (Programa) PROGRAMA NUPEART PRO...MOVE 2009  
Protocolo:  14920.118.6605.30092008  

Coordenador:  Jociele Lampert de Oliveira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O programa abarca 4 projeto de extensão: revista digital nupeart; 
projeto formação continuada em educação musical; projeto formação 
continuada em teatro; e projeto formação inicial de professores que 
propõe desenvolver ações de extensão para a formação docente e 
articular ensino/pesquisa/extensão em teatro e artes visuais. Todos os 
projetos voltam-se para as ações de extensão que aproximam 
Universidade e comunidade. 

Contato:  32118353 / 33218329 / 84080877 
Email:  jocielelampert@uol.com.br 
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Nome:  Feira Itinerante de Cultura Arte e Artesanato  
Protocolo:  14991.118.6467.30092008  

Coordenador:  Cleidi Marília Caivano de Albuquerque - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

A Feira Itinerante de Cultura Arte e Artesanato do CEART objetiva 
proporcionar aos alunos de graduação, espaço para divulgação e 
comercialização de suas produções artísticas, artesanais, educacionais 
antecipando sua inserção profissional na comunidade.O projeto prevê 
iniciar pela região de Florianópolis. As feiras são programadas para 
serem realizadas periodicamente. 

Contato:  (48) 3232 0116 / (48) 3321 8300 
Email:  mariliacaivano@gmail.com 

 
 

Nome:  (Programa) Formação Profissional no Teatro Catarinense  
Protocolo:  14835.118.6139.01102008  

Coordenador:  Valmor Beltrame - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O Programa Formação Profissional no Teatro Catarinense realiza 
quatro grandes ações: Seminário de Pesquisa sobre Teatro de Formas 
Animadas; Publicação da revista Móin-Móin; Festival Internacional de 
Teatro de Animação - FITAFLORIPA e Oficinas e Mini-Cursos. A sua 
realização contribui para o crescimento artístico, técnico 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; e em 
Florianópolis, com a UFSC no Festival Internacional de Teatro de 
Animação - FITAFLORIPA e com a FECATE em Oficinas de Teatro para 
artistas e arte-educadores. A realização destas atividades envolve 
alunos de graduação, mestrado e doutorado em Teatro do 
CEART/UDESC, com a colaboração de especialistas e pesquisadores 
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acadêmicos do Brasil, caracterizando as conexões com as atividades 
de ensino e pesquisa. 

Contato:  (48) 32341598 / (48) 33218344 / (48) 91165360 
Email:  ninibel@terra.com.br 

 
 
 

Nome:  (Programa) Teatro em Comunidades  
Protocolo:  13501.118.6101.01102008  

Coordenador:  Marcia Pompeo Nogueira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O Programa Teatro em Comunidades representa um conjunto de ações 
integradas que visam a criação de uma rede de grupos teatrais 
vinculados a comunidades de Florianópolis. Envolve três projetos 
básicos: as Oficinas Regulares de teatro que acontecem semanalmente 
ao longo do ano letivo, em comunidades de Florianópolis, que podem 
ou não ser coordenadas por bolsistas; Oficina de Formação para os 
bolsistas do programa, bolsistas de pesquisa do projeto Banco de 
Dados em Teatro na Comunidade e pessoas que atuam com teatro em 
comunidades de Florianópolis; e Oficinas intensivas que estimulam 
esteticamente os integrantes dos grupos participantes do programa. 

Contato:  048 32321251 / 048 33218332 / 048 84090122 
Email:  marciapompeo@udesc.br 

 
 

Nome:  (Programa) Programa Ponteio - Violão na Udesc  
Protocolo:  14935.118.5838.01102008  

Coordenador:  Luiz Carlos Mantovani Junior - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

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 - 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 
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violonística contemporânea. 
Contato:  4833383562 / 4833218300 

Email:  lucamjr@gmail.com 
 

Nome:  Programa Ponteio - Violão na Udesc  
Protocolo:  14992.121.5838.01102008  

Coordenador:  Luiz Carlos Mantovani Junior - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

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 - 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. 

Contato:  4833383562 / 4833218300 
Email:  lucamjr@gmail.com 

 
 

Nome:  Projeto Violão em Concerto  
Protocolo:  14954.118.5838.01102008  

Coordenador:  Luiz Carlos Mantovani Junior - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

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. 

Contato:  4833383562 / 4833218300 
Email:  lucamjr@gmail.com 
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Nome:  Projeto Violão de Câmara  

Protocolo:  14956.118.5838.01102008  
Coordenador:  Luiz Carlos Mantovani Junior - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O Projeto Violão de Câmara insere o violão dentro do contexto da 
Música de Câmara na Udesc, estimulando e promovendo a pesquisa e 
a execução de repertório desta natureza. Através do projeto, o 
professor e violonista Luiz Mantovani busca instensificar sua produção 
artística na universidade, colaborando com outros professores e 
grupos camerísticos do departamento. O repertório é renovado 
periodicamente, e a idéia é que as performances sejam registradas e 
disponibilizadas ao público por meio digital (CD, internet, etc.) As 
apresentações acontecem em salas de concerto e espaços culturais da 
cidade e do estado, bem como em escolas, asilos, hospitais e outras 
instituições que promovam concertos de caráter didático/comunitário. 

Contato:  4833383562 / 4833218300 
Email:  lucamjr@gmail.com 

 
 

Nome:  (Programa) Núcleo de Moda, Mídia e Arte  
Protocolo:  14585.118.6742.03102008  

Coordenador:  Balbinette Silveira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Comunicação 

Resumo: 

 

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. 

Contato:  48 33375927 / 48 33218311 / 99617466 
Email:  babimoda@yahoo.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Laboratório de Comunicação e Produção de Moda  
Protocolo:  14850.118.6742.03102008  
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Coordenador:  Balbinette Silveira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Comunicação 

Resumo: 

 

O Laboratório de Comunicação e Produção de Moda tem como objetivo 
tornar-se uma referência para a pesquisa em comunicação de moda no 
Brasil, armazenando teses, dissertações, publicações e análises dentro 
dos vários sub-temas que o assunto comporta. O Laboratório já dispõe 
de um importante acervo audiovisual de Comunicação e Produção de 
Moda, armazenado na Modateca, e a princípio vai estar instalado 
naquele espaço. Este acervo serviu de base para pesquisas científicas 
em várias instituições de Santa Catarina. 

Contato:  48 33375927 / 48 33218311 / 99617466 
Email:  babimoda@yahoo.com.br 

 
 

Nome:  Revista do Núcleo de design, Moda, Mídia e Arte  
Protocolo:  14852.118.18679.03102008  

Coordenador:  Monique Vandresen - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Comunicação 

Resumo: 

 

Publicação digital, editada pelo Núcleo de Estudos em Moda, Mídia e 
Arte do Departamento de Moda da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC). O objetivo da Numma é agregar professores e 
pesquisadores em torno dos processos e técnicas de comunicação, 
costumes e hábitos de consumo. Ênfase no estudo da Moda como 
fenômeno de comunicação simbólica. Publica artigos sobre temas 
relevantes e atuais relacionados ao eixo temático da revista, ensaios 
elaborados por pensadores brasileiros e estrangeiros, crítica 
especializada sobre moda, cibercultura, arte e comunicação, resenhas 
e comentários sobre obras em destaque, além de expor obras de 
autores convidados. 

Contato:  32340726 / 33218354 / 99810410 
Email:  mvandresen@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

I Fórum de Moda, Design, Mídia e Arte/ Promoção do Programa de 
Mestrado em design de Moda da UDESC  

Protocolo:  14868.118.18679.03102008  
Coordenador:  Monique Vandresen - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Comunicação 

Resumo: 
 

O evento de extensão consiste na realização do I Fórum Internacional 
de Moda, Design, Mídia e Arte/ Promoção do Programa de Mestrado 
em design de Moda da UDESC, evento anual do departamento de 
Moda da UDESC, com a duração prevista de 1 (uma) semana. 

Contato:  32340726 / 33218354 / 99810410 
Email:  mvandresen@hotmail.com 

 
 

Nome:  (Programa) UDESC MUSICAL  
Protocolo:  15385.118.5820.07102008  

Coordenador:  João Eduardo Dias Titton - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

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. 

Contato:  48 32049149 / 48 32319700 
Email:  joaotitton@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Planeta Música  
Protocolo:  15387.53.5820.07102008  

Coordenador:  João Eduardo Dias Titton - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática  Educação 
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Principal: 
Resumo: 

 

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 coordenadores, 
concertos didáticos a diversos setores da comunidade, tanto pública 
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 
coordenadores, concertos didáticos a diversos setores da comunidade, 
tanto pública como privada 

Contato:  48 32049149 / 48 32319700 
Email:  joaotitton@gmail.com 

 
 

Nome:  Música de Câmara  
Protocolo:  15389.118.5820.07102008  

Coordenador:  João Eduardo Dias Titton - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O Projeto Música de Câmara se extende da formção inicial do projeto, 
Duo Titton-Zamith que vem estabelecer o conceito de conjunto em 
residência no Departamento de Música do CEART/UDESC. O trabalho 
do projeto que incere outras formações além da do duo se 
desenvolverá no sentido de pesquisar, selecionar e interpretar o 
repertório existente para diversas formações além a da de duo de 
violino e piano. Estimular compositores e arranjadores dentro e fora da 
UDESC a ampliarem o repertório para esta formação é uma das metas 
do projeto. 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 é 
outro importante objetivo. Como atividades, propõe-se a realizção de 
recitais, concertos didáticos e cursos / master-class de música de 
câmara. 

Contato:  48 32049149 / 48 32319700 
Email:  joaotitton@gmail.com 

 
 

Nome:  Orquestra UDESC  
Protocolo:  15395.118.5820.07102008  

Coordenador:  João Eduardo Dias Titton - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 
 

Orquestra UDESC é um projeto que já acontece desde 2002. Agora 
este grupo de alunos da UDESC será absorvido pela Orquestra Jovem 
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UDESC. Esta nova proposta é de criar um conjunto profissional de 
exelência vinculado a Universidade, criando assim o embrião da 
Orquestra Sinfônica UDESC. 

Contato:  48 32049149 / 48 32319700 
Email:  joaotitton@gmail.com 

 
 

Nome:  Desfile de Formandos  
Protocolo:  15403.53.6742.07102008  

Coordenador:  Balbinette Silveira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

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. 

Contato:  48 33375927 / 48 33218311 / 99617466 
Email:  babimoda@yahoo.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Incursões da Moda na Agenda Cultural da Grande Florianópolis  
Protocolo:  15417.53.6742.07102008  

Coordenador:  Balbinette Silveira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 
 

O projeto visa promover e projetar os trabalhos realizados pelos 
alunos e professores do Curso de Moda, nos eventos realizados nesta 
área em nível regional, nacional e internacional. 

Contato:  48 33375927 / 48 33218311 / 99617466 
Email:  babimoda@yahoo.com.br 
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Nome:  (Programa) SANTA CATARINA MODA CONTEMPORÂNEA/UDESC  
Protocolo:  15166.118.6621.10102008  

Coordenador:  Eliana Gonçalves - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O programa Santa Catarina Moda Contemporânea/UDESC, faz parte do 
projeto SCMC, projeto este que foi criado por tres empresários 
catarinense, do segmento de Moda, com os objetivos: fomentar o 
Design de Moda em Santa Catarina (transformar a imagem do 
estado); integrar a comunidade acadêmica (futuros profissionais) com 
o mercado (através do contato com as empresas)e incentivar a troca 
de experiências para o fortalecimento do setor através do trabalho 
coletivo. 

Contato:  48 32469928 / 48-33218320 / 48-99119947 
Email:  elianagonster@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

EcoModa UDESC: coleção do vestuário com reaproveitamento de 
materiais  

Protocolo:  15033.118.4769.16102008  
Coordenador:  Lucas da Rosa - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Este projeto tem como principal finalidade a elaboração de uma 
coleção do vestuário para ser apresentada na forma de desfile no 
Encontro de Moda da UDESC e também para participar de exposições. 
Será aplicada uma metodologia junto a um grupo de pessoas para 
aplicar os princípios da desconstrução e reconstrução do vestuário. 
Ressalta-se que os produtos da coleção serão desenvolvidos sem a 
utilização de materiais de origem animal. Os tecidos utilizados serão 
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oriundos de tecelagens que trabalham com fibras e processos que 
contribuem na preservação da biodiversidade, consequentemente, 
promovem o desenvolvimento sustentável. Desta forma, a coleção do 
vestuário terá como finalidade o despertar das pessoas para uma 
consciência ecológica voltada para a preservação do meio ambiente. 

Contato:  3258-5741 / (48) 3321-8320 / 9914-1096 
Email:  c2lr@udesc.br 

 
 

Nome:  IV Seminário de Pesquisa do Dmod  
Protocolo:  15764.121.4769.16102008  

Coordenador:  Lucas da Rosa - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

Através de mesas redondas, 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. 

Contato:  3258-5741 / (48) 3321-8320 / 9914-1096 
Email:  c2lr@udesc.br 

 
 
 
 
 
 

Nome:  Revista Modapalavra E-periódico  
Protocolo:  14937.121.6434.16102008  

Coordenador:  Mara Rubia Sant Anna - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

A proposta principal das ações irã culminar na 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. 

Contato:  4833218342 / 4833218300 / 4884013016 
Email:  rubia_laguna@hotmail.com 
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Nome:  Série Modapalavra - volume 6  

Protocolo:  14932.118.6434.16102008  
Coordenador:  Mara Rubia Sant Anna - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

O Projeto de Extensão Série Modapalavra - volume 6 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 6 tratará sobre a moda em Santa 
Catarina em seus aspectos históricos, críticos e pespectivos . 

Contato:  4833218342 / 4833218300 / 4884013016 
Email:  rubia_laguna@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  (Programa) Publicar Moda  
Protocolo:  14877.118.6434.16102008  

Coordenador:  Mara Rubia Sant Anna - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

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. 

Contato:  4833218342 / 4833218300 / 4884013016 
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Email:  rubia_laguna@hotmail.com 

 
 

Nome:  SCMC: Capacitação da Equipe UDESC  
Protocolo:  15009.121.4769.16102008  

Coordenador:  Lucas da Rosa - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

Esse projeto irá viabilizar as condições necessárias para a capacitação 
da equipe de alunos e professores da UDESC em relação a palestras, 
oficinas e acompanhamento para integrar de forma criativa as ações 
entre empresa e escola. Para tanto, será feita uma aproximação das 
práticas do mundo do trabalho em relação aos processos de ensino e 
aprendizagem desenvolvidos no Curso de Moda da UDESC. Como 
resultados finais, serão executados os projetos inovadores de design 
na UDESC em parceria com empresas do Estado de Santa Catarina. 

Contato:  3258-5741 / (48) 3321-8320 / 9914-1096 
Email:  c2lr@udesc.br 

 
 
 
 
 

Nome:  DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  
Protocolo:  15025.121.6621.16102008  

Coordenador:  Eliana Gonçalves - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto desenvolvimento de Produto faz parte do programa Santa 
Catarina Moda Contemporânea/UDESC, e tem como objetivo orientar 
as equipes de alunos do curso de Moda no desenvolvimento de 
produtos inovadores para as empresas parceiras do projeto 
SCMC/UDESC 

Contato:  48 32469928 / 48-33218320 / 48-99119947 
Email:  elianagonster@gmail.com 

 
 

Nome:  Revista Móin-Móin n.6  
Protocolo:  15672.118.6139.22102008  

Coordenador:  Valmor Beltrame - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal: 

 Cultura 

Resumo: 

 

A Revista Móin-Móin N.6 dá seqüência 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. 6 será 'Teatro de Formas Animadas: o cruzamento de 
linguagens'. Vale destacar que esta é a única revista no Brasil 
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. 

Contato:  (48) 32341598 / (48) 33218344 / (48) 91165360 
Email:  ninibel@terra.com.br 

 
 
 
 
 

Nome:  Formação Profissional no Teatro de Animação - Oficinas e Cursos  
Protocolo:  15746.53.6139.22102008  

Coordenador:  Valmor Beltrame - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O Projeto de Extensão Formação Profissional no Teatro de Animação 
realiza oficinas e mini-cursos sobre esta linguagem artística destinado 
a grupos de Teatro, professores da rede pública de ensino e 
participantes de movimentos sociais. As atividades se concentram na 
cidade de Florianópolis em parceria com UFSC, mas tendo eventuais 
convites para oficinas em outras cidades do Estado. 

Contato:  (48) 32341598 / (48) 33218344 / (48) 91165360 
Email:  ninibel@terra.com.br 

 
 

Nome:  6° Seminário de Pesquisa sobre Teatro de Formas Animadas  
Protocolo:  15677.118.6139.22102008  

Coordenador:  Valmor Beltrame - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo:  O 6° Seminário de Pesquisa sobre Teatro de Formas Animadas é um 
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evento que reúne pesquisadores (professores e estudantes 
universitários e integrantes de grupos de Teatro) com o objetivo de 
discutir 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 08 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. 

Contato:  (48) 32341598 / (48) 33218344 / (48) 91165360 
Email:  ninibel@terra.com.br 

 
 
 
 
 

Nome:  3° FITAFLORIPA - Festival Internacional de Teatro de Animação  
Protocolo:  15705.53.6139.22102008  

Coordenador:  Valmor Beltrame - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O 3° FITAFLORIPA - Festival Internacional de Teatro de Formas 
Animadas pretende reunir 20 grupos de Teatro para apresentações nas 
ruas, praças e teatros da cidade de Florianópolis. Os grupos 
provenientes do Brasil e do exterior trabalham com distintas 
linguagens do Teatro de Animação e atingem um público de cerca de 
25 mil pessoas. Deste total, cerca de 15 mil serão estudantes de 
escolas públicas. A relevância dessa ação ganha destaque uma vez que 
são crianças que dificilmente tem acesso ao Teatro. O festival é uma 
realização conjunta com a Universidade Federal de Santa Catarina - 
UFSC e conta com recursos financeiros do FUNCULTURAL, do Governo 
do Estado de Santa Catarina para a sua realização. A UDESC participa 
da coordenação do evento e oferece recursos financeiros para a 
compra de passagens aéreas aos grupos de Teatro que farão 
apresentações em praças e escolas. 

Contato:  (48) 32341598 / (48) 33218344 / (48) 91165360 
Email:  ninibel@terra.com.br 
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Nome:  Malembe Malembe - mostra de cinema africano  
Protocolo:  16594.128.6268.03112008  

Coordenador:  Celia Maria Antonacci Ramos - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Plásticas  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

MALEMBE MALEMBE – Mostra de Cinema Africano – é um projeto de 
cooperação entre Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, sob 
responsabilidade do professor Dilton Rufino e o acadêmico do curso de 
graduação em Administração Tiago Bassika, Angola, e o projeto de 
pesquisa “As expressões artísticas africanas e afrodescendentes na 
contemporaneidade”, do CEART/UDESC, sob a responsabilidade da 
professora Dr.ª Célia Maria Antonacci Ramos. Já na segunda edição, o 
projeto este ano ocorrerá integrado à programação da Semana da 
Consciência Negra, e com apoio da COPIR - Coordenadoria Municipal 
de Políticas Públicas para a promoção da igualdade racial da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, sob a responsabilidade da professora Dr.ª 
Marta Santos da Silva Holanda Lobo. Após as sessões, como já ocorreu 
no ano passado, haverá um debate coordenado pelo professor Dr. 
Mahomed Bamaba. Este projeto tem por objetivo divulgar a cultura, a 
arte e a cinematografia africana na cidade da Grande Florianópolis. 
Cabe ressaltar que os filmes a serem exibidos fazem parte de uma 
seleção de documentários e filmes de ficção gentilmente cedidos pela 
Aliança Francesa, com sede no Rio de Janeiro, e pela Casa das Áfricas, 
com sede em São Paulo. 

Contato:  48 32841010 / 32319700 / 4899819019 
Email:  c2cmar@udesc.br 

 
 

Nome:  Duo Violino/Viola e Piano  
Protocolo:  15496.118.6441.12112008  

Coordenador:  Leonardo Piermartiri - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de  Departamento de Música  
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Origem: 
Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática 
Principal: 

 Cultura 

Resumo: 

 

Essa é uma iniciativa do professor Leonardo Piermartiri que leciona 
tanto violino como viola, com a colaboração dos professores de piano 
Guilherme Sauerbronn e Luís Cláudio Barros. Este projeto busca 
explorar e divulgar o repertório para essas formações violino/piano, 
viola/piano na nossa cidade de Florianópolis e no Estado de Santa 
Catarina, para dar maior visibilidade á música erudita, e ainda difundir 
o nome da UDESC como instituição que fomenta educação e cultura 

Contato:  48 3233-4755 / 48-33218347 
Email:  leopier@yahoo.com 

 
 

Nome:  Quarteto de Cordas UDESC  
Protocolo:  15759.53.6441.12112008  

Coordenador:  Leonardo Piermartiri - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Música  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O Quarteto de Cordas UDESC é um projeto que busca a formação 
tradicional do quarteto de cordas com dois violinos , uma viola e um 
violoncelo. Trata-se de proporcionar a estudantes de música a 
experiência de tocar e assistir ensaios e concertos desse gênero 
musical. O Projeto não se delimita na formação de um único grupo de 
quatro pessoas, mas abre espaço para que outros alunos e membros 
da comunidade formem seus próprios grupos, participando das 
atividades e orientações desenvolvidas. Haverá, entretanto, um grupo 
que fará concertos semanais no Museu da Educação Catarinense 
através do Projeto Planeta Música. 

Contato:  48 3233-4755 / 48-33218347 
Email:  leopier@yahoo.com 

 
Nome:  (Programa) Programa Teciteca do CEART  

Protocolo:  14004.118.6589.03032009  
Coordenador:  Sandra Regina Rech - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

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 
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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. 

Contato:  48-32349889 / 48-3321-8320 / 48-84182067 
Email:  sandrareginarech@gmail.com 

 
Nome:  Projeto Teciteca Virtual  

Protocolo:  14865.53.6589.03032009  
Coordenador:  Sandra Regina Rech - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Comunicação 

Resumo: 

 

O Projeto Teciteca Virtual integra o Programa Teciteca do CEART, e 
tem como objetivo repassar de forma acessível e atualizada à 
comunidade acadêmica,empresas de confecção e pessoas 
interessadas de todo o território nacional, informações 
técnico/científicas via on-line sobre a área têxtil, tanto da matéria-
prima, quanto dos novos processos de fabricação. Surgiu da 
necessidade de oferecer as informações da área têxtil de forma 
mais rápida e eficiente aos usuários do Programa Teciteca e à 
comunidade em geral, cuja procura vinha crescendo e, muitas 
vezes, cujo acesso era dificultado por fatores como distância, 
horários, etc. O site disponibiliza o glossário dos tecidos 
comerciais, contendo descrição e imagem de amostras têxteis, 
notícias de empresas colaboradoras da Teciteca e informações de 
tendências do setor. 

Contato:  48-32349889 / 48-3321-8320 / 48-84182067 
Email:  sandrareginarech@gmail.com 

 
Nome: 

 

EcoModa UDESC: Desenvolvimento de coleção acessórios e 
complementos de Moda  

Protocolo:  14887.53.6621.03032009  
Coordenador:  Eliana Gonçalves - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Este projeto tem como objetivo criar uma coleção de acessórios e 
complemento de Moda. Esta coleção será apresentada em espaços 
que são realizados ao longo do ano, mas, ainda não foram 
incluídas formalmente em seus calendários. É Importante lembrar 
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que os produtos da coleção serão desenvolvidos sem a utilização 
de materiais de origem animal e também serão utilizados tecidos 
de empresas de tecelagem do vestuário que trabalham fibras e 
processos que auxiliam na preservação da biodiversidade 
promovendo um desenvolvimento sustentável. Logo, as coleções 
têm como finalidade o despertar das pessoas para uma consciência 
ecológica ligada a preservação do meio ambiente. 

Contato:  48 32469928 / 48-33218320 / 48-99119947 
Email:  elianagonster@gmail.com 

 
Nome: 

 

Novas tendências têxteis, manutenção e atualização do acervo da 
teciteca  

Protocolo:  14888.53.6589.03032009  
Coordenador:  Sandra Regina Rech - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

Este projeto busca atualizar a Teciteca com informações 
técnico/científicas do substrato têxtil, bem como das tendências 
têsteis. Para tanto, realizar novas pesquisa de tendências têxteis, 
entrar em contato com empresas fornecedoras para catalogação 
de novos materiais recebidos e compra de tecidos atuais. Assim, 
oferecer as informações técnicas e de tendências da área têxtil aos 
profissionais da área e alunos, a fim de que enfrentem o mercado 
de trabalho com qualidade. São desenvolvidas ações referentes à 
organização e atualização permanente do acervo, estudos técnicos 
e de tendência têxtil e assessoria permanente à clientela 

Contato:  48-32349889 / 48-3321-8320 / 48-84182067 
Email:  sandrareginarech@gmail.com 

 
 

Nome:  Curso de Aperfeiçoamento em Design Têxtil  
Protocolo:  14973.118.6809.03032009  

Coordenador:  Adriana Martinez Montanheiro - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Comunicação 

Resumo: 

 

O curso abrange área de design têxtil através da contextualização 
teórica do estado da arte e exercícios práticos de desenvolvimento 
de projetos- criação de padrões têxteis. Oferece aos participantes 
elementos teóricos/ práticos para a pesquisa de tendências 
associada aos diferentes públicos na criação têxtil; pesquisa de 
materiais, bem como apresenta a realidade brasileira do design 
têxtil na indústria e nos segmentos específicos de criação de 
moda. 

Contato:  48-32329743 / 48-33218320 / 48-99715064 
Email:  nefer_br@hotmail.com 
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Nome:  Banco de Dados e Imagens Cênicas Catarinense  
Protocolo:  15177.118.6344.05032009  

Coordenador:  José Ronaldo Faleiro - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

Consiste na organização para disponibilização de registros, e 
estruturação de um banco da imagens das atividades cênicas 
realizada por grupos artísticos e instituições culturais do estado de 
Santa Catarina. Os registros ficarão disponíveis em DVD numa sala 
específica do CEART e em pagina virtual para consulta a distãncia. 
O acervo deverá contribuir tanto para as atividades de ensino e 
pesquisa no âmbito acadêmico, como para a comunidade em geral 
no Estado de Santa Catarina ou fora dele. 

Contato:  32442339 / 33218300 
Email:  jrfalei@gmail.com 

 
 

Nome:  Rouparia das Artes Cenicas  
Protocolo:  14779.118.6344.05032009  

Coordenador:  José Ronaldo Faleiro - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

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 necessitam de figurinos. O projeto de EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA também realiza campanhas sistemáticas de 
doação de peças de figurinos; cadastra e organiza todo o material 
arrecadado durante o período de campanha; e mantém 
interdisciplinaridade com outros departamentos do Centro de 
Artes, contribuindo para ações artísticas e de pesquisa dos cursos 
de Moda, Design, Artes Plásticas e ARTES CÊNICAS. 

Contato:  32442339 / 33218300 
Email:  jrfalei@gmail.com 
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Nome:  Circuito Universitário em Cena  
Protocolo:  15086.118.6344.05032009  

Coordenador:  José Ronaldo Faleiro - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O Projeto visa fomentar e organizar a reedição das atividades 
cênicas apresentadas em disciplinas do curso de artes cênicas do 
CEART - UDESC. Tem como propósito incentivar a continuação dos 
trabalhos e facilitar a comunidade acadêmica e principalmente 
comunidade em geral o acesso ao conhecimento sobre os 
trabalhos produzidos em salas laboratoriais. Levar estes trabalhos 
para outros espaços fortalece a relação entre ensino e extensão 
universitária, proporcionando também novos conhecimentos ao 
grupo cênico em sua fase de amadurecimento acadêmico. 
Desenvolveráuma comunicação direta com a comunidade em geral 
que não tem acesso aos laboratórios universitários. O projeto 
centra-se no trabalho de produção realisado pelo aluno bolsista 
oriundo do curso de Artes Cênicas. Este realizará as atividades de 
contatos, administração e levantamento técnico para possibilitar o 
deslocamento do espetáculo ou sua reapresentação no Centro de 
Artes, quando for o caso 

Contato:  32442339 / 33218300 
Email:  jrfalei@gmail.com 
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Nome: 
 

(Programa) Formação Complementar e Instrumental do Ator-Arte 
Educador  

Protocolo:  15402.118.6344.05032009  
Coordenador:  José Ronaldo Faleiro - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

O presente Programa de extensão é constituído por três projetos, 
baseados na necessidade cada vez maior de complementar a 
formação do Arte Educador catarinense e também dos acadêmicos 
do Centro de artes . O Departamento de Artes Cênicas implantou a 
sua Rouparia e propõe um banco de dados e imagens cênicas 
juntamente com a circulação de espetáculos produzidos dentro das 
disciplinas que serão de grande utilidade para as ações 
pedagógicas dos educadores de arte e demais artístas do estado. 
Vinculado, portanto, a disciplinas como Cenografia I e II, 
Encenação I e II, Interpretação I-IV, Improvisação I e II, além de, 
eventualmente, atender a demandas de outras disciplinas do Curso 
de Artes Cênicas e de outros cursos da UDESC. Este Programa 
contribui para preencher lacunas e aprofundar conteúdos, 
mormente na esfera do figurino teatral e outros recursos cênicos e 
do ofício do ator. Ensino, pesquisa e extensão se entrelaçam para 
favorecer a aprendizagem do aluno, sua manifestação pessoal e 
grupal, divulgando seus trabalhos junto à comunidade, e abrindo 
as portas da Universidade para a participação do maior número de 
pessoas no compartilhamento dos conhecimentos gerados. 

Contato:  32442339 / 33218300 
Email:  jrfalei@gmail.com 

 
 

Nome:  SCMC: DESFILE ENCERRAMENTO MODAUDESC  
Protocolo:  15190.118.6703.09032009  

Coordenador:  Luciana Dornbusch Lopes - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 
 

Apresentar no encerramento da 4ED. do SCMC - início de 2009, o 
resultado das duas equipes UDESCMODA - Programa SCMC/ 
UDESC, criado e desenvolvido no ano de 2008. 

Contato:  33218320 
Email:  d.lulopeslu@gmail.com 

 
 

Nome:  A voz do professor  
Protocolo:  17375.53.6523.12032009  

Coordenador:  Dalva Maria Alves Godoy - Docente  
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Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

Este curso pretende fornecer aos professores ferramentas para 
perceber e monitorar sua atividade vocal a fim de que possam 
prevenir danos à sua saúde e, assim, contribuir para melhorar o 
desempenho nas suas atividades de ensino. O curso procura dar 
uma visão do funcionamento da dinâmica vocal e dos aspectos 
envolvidos nesse processo, tais como: postura e relaxamento, 
respiração, articulação, ressonância, projeção e intensidade, além 
de orientações básicas sobre uso e abuso vocal. O curso está 
estruturado através de dinâmicas de auto-percepção e exercícios 
para a reeducação vocal que têm como objetivo fornecer 
elementos para a impostação vocal no intuito de diminuir a fadiga 
e o mau uso vocal. 

Contato:  48-3234.1340 / 3321.8300 / 48-9977.5013 
Email:  dalvagodoy@gmail.com 

 
 

Nome:  Customização em Produtos de Moda  
Protocolo:  14545.118.6703.18032009  

Coordenador:  Luciana Dornbusch Lopes - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

O projeto compreende pesquisa e desenvolvimento de produtos de 
Moda, que envolvam conceitos ecológicos e ambientalmente 
sustentáveis, a partir de temas diversos; com intenção de 
sensibilizar a comunidade e o consumidor em geral quanto ao 
reaproveitamento de materiais – reciclagem, aplicados ao 
vestuário e/ou acessórios de Moda, por meio da técnica de 
customização. 

Contato:  33218320 
Email:  d.lulopeslu@gmail.com 

 
 
 
 
 

Nome:  Oficinas Intensivas de Teatro  
Protocolo:  14836.118.6101.30032009  

Coordenador:  Marcia Pompeo Nogueira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de  Departamento de Artes Cênicas  
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Origem: 
Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática 
Principal: 

 Cultura 

Resumo: 

 

Num final de semana, 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. 

Contato:  048 32321251 / 048 33218332 / 048 84090122 
Email:  marciapompeo@udesc.br 

 
 

Nome:  Oficinas Regulares de Teatro em Comunidade  
Protocolo:  15023.118.6101.30032009  

Coordenador:  Marcia Pompeo Nogueira - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX 
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 
 

Esta oficina será realizada com um grupo que pertença a alguma 
comunidade que conte com algum nível de organização. O teatro 
virá a se somar como mais uma alternativa de trabalho 

Contato:  048 32321251 / 048 33218332 / 048 84090122 
Email:  marciapompeo@udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome:  Núcleo de Formação de Facilitadores  

Protocolo:  15035.118.6101.30032009  
Coordenador:  Marcia Pompeo Nogueira - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Artes  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Artes Cênicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 
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Resumo: 

 

O Núcleo de Formação de Facilitadores é a viga mestra do 
programa Teatro na Comunidade. Ele tem como objetivo 
fundamentar teórica e praticamente práticas de teatro em 
comunidades que acontecem em Florianópolis, sejam elas 
desenvolvidas por bolsista, estagiários ou mesmo por pessoas da 
própria comunidade. Representa um espaço de troca entre agentes 
dessa modalidade artística, na medida em que abre um espaço 
conjunto de experimentação e debate. 

Contato:  048 32321251 / 048 33218332 / 048 84090122 
Email:  marciapompeo@udesc.br 

 
 

Nome:  Disseminação do conceito EcoModa  
Protocolo:  15874.53.6697.02042009  

Coordenador:  Neide Köhler Schulte - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009 
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

Se pretende desenvolver atividades para difundir o conceito de 
sustentabilidade ambiental através das ações do Programa 
Ecomoda: encontros, palestras, desfiles, apresentação de vídeos, 
entre outros. Em 2009, se pretende realizar o ‘1º Encontro 
EcoModa’, em Florianópolis, com palestras, oficinas, exposições e 
desfiles; e apresentar um desfile em evento na PUC-Rio. 

Contato:  3258-5741 / (48) 3321-8320 / 9914-1096 
Email:  c2lr@udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Núcleo EcoModa Florianópolis  
Protocolo:  15188.118.6697.02042009  

Coordenador:  Neide Köhler Schulte - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Artes  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Moda  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 
 

Desenvolver o Núcleo EcoModa de Florianópolis que pretende 
reunir professores de diversas instituições de ensino, profissionais 
de design e de moda, e pessoas da comunidade para discutir e 
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experimentar atividades ligadas ao conceito de ecomoda. No 
Núcleo EcoModa de Florianópolis serão elaborados encontros, 
cursos de capacitação, oficinas e palestras com foco no 
desenvolvimento sustentável, promovendo a inclusão social e a 
preservação do meio ambiente. Para o desenvolvimento deste 
projeto será utilizado o espaço oferecido pelo museu da UDESC. 
Durante as atividades, serão trabalhados conceitos como: 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, sistema da moda, 
ética ambiental e consumo consciente 

Contato:  4832825089 / 33218300 / 4899413969 
Email:  neideschulte@yahoo.com.br 
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Nome: Informática Básica  

Protocolo: 19061.53.7430.04032009  
Coordenador: Geraldo Menegazzo Varela - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Alto Vale do Itajaí  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto visa oferecer curso de informática para os funcionários da EPAGRI 
da 14ª Secretaria de Desenvolvimento Regional (14 SDR) da região do Alto Vale 
Norte do estado de Santa Catarina, com o objetivo de proporcionar-lhes 
treinamento de informática para melhorar o atendimento aos agricultores da 
região. 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 e internet.  

Contato                  EMAIL: geraldo.ceave@udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 3357-2944 / 47 33573077 / 47 8816-5885  

 
 
 

Nome: Inclusão Digital Para Adolescentes  
Protocolo: 20295.53.7430.01042009  

Coordenador: Geraldo Menegazzo Varela - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Alto Vale do Itajaí  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de Extensão “Inclusão Digital Para Adolescentes” visa oferecer curso de
informática para adolescentes, com o objetivo de proporcionar-lhes inclusão 
digital, 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: introdução ao Sistema Operacional 
Windows; internet, editor de texto Word; planilha eletrônica Excel. Em primeiro 
momento serão ministrados 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, serão 
ensinados conceitos sobre Internet Explore, correio eletrônico e sítios de 
pesquisas. Na terceira etapa será estudado o editor de texto Word e, por fim 
será apresentada a planilha eletrônica Excel. Em todas as etapas, serão 
ministradas aulas com conteúdo teórico, oportunizando a prática no computador. 

Contato                      EMAIL: geraldo.ceave@udesc.br  
                                 Fone/Contato: 47 3357-2944 / 47 33573077 / 47 8816-5885  
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Nome: Hidroginástica para a Terceira Idade  

Protocolo: 5495.53.6134.10032008  
Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de Hidroginástica para a Terceira Idade do programa de extensão 
Grupo de Estudos da Terceira Idade –GETI foi criado em agosto de 1996 
pela Profª Giovana Zarpellon Mazo com o objetivo de oportunizar aos idosos 
da comunidade exercícios físicos no meio líquido, que apresenta benefícios 
biopsicossociais no processo de envelhecimento. O projeto é realizado na 
piscina do CEFID e iniciou com 22 idosas. Aos poucos ele cresceu, 
aumentando o número de participantes e de turmas. Atualmente tem três 
turmas, uma no turno matutino e duas no vespertino, com 
aproximadamente 35 idosos em cada turma. As aulas ocorrem na piscina 
do CEFID, duas vezes por semana, com duração de 50 minutos cada.  

 Contato                 EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  

 
 

Nome: Ginástica para a terceira idade  
Protocolo: 5503.53.6134.10032008  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de ginástica para a terceira idade do programa de extensão 
Grupo de Estudos da Terceira Idade tem como objetivo implementar a 
ginástica para desenvolver e manter a capacidade funcional dos idosos 
portadores de doenças crônico-degenerativas por tempo prolongado. Este 
projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), Centro de Desportos (CDS) da UFSC e o programa de extensão 
GETI/UDESC. Será iniciado em março de 2008, atendendo 250 idosos nas 
ULS: Capoeiras (1 turma), Saco Grande (3 turmas), Estreito (2 turmas), 
Saco dos Limões (2 turmas) e Corrego Grande (2 turmas). O projeto citado 
oportuniza estágio acadêmico para estudantes de Educação Física, além de 
oferecer campo para realização de pesquisas. As aulas de ginástica 
ocorrerão no espaço físico da ULS, 3 vezes por semana, com duração de 
60min. cada. Os idosos que participam do projeto são encaminhados pelos 
médicos das ULS. No início e no fianl do projeto de ginástica os idosos são 
avaliados quanto a sua aptidão funcional e bem-estar.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  

 
 
 

Nome: CAPACITAÇÃO PARA UTLIZAÇÃO DO 'TEST OF GROSS MOTOR 
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DEVELOPMENT'  
Protocolo: 8421.50.6178.17032008  

Coordenador: Ruy Jornada Krebs - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 

Contato                  EMAIL: d2rjk@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48-32255339 / 48-32442260 / 48-99803359  

 
 

Nome: I Semana Acadêmica de Atividade Motora Adaptada  
Protocolo: 10267.53.13334.14052008  

Coordenador: Rudney da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Considerando a meta principal de disponibilizar informações científicas à 
comunidade acadêmica acerca dos fenômeno envolvidos com a Atividade 
Motora adaptada, serão realizadas as seguintes ações: 26/05/2008 08:00 
as 08:15 Abertura 08:15 as 09:15 Palestra 1: Aconselhamento Genético na 
Prevenção das Deficiências 09:15 as 10:00 Palestra 2: Atuação do 
Profissional em Educação Física com Deficiência 10:00 as 10:30 Intervalo - 
Fruit Break 10:30 as 11:45 Mesa Redonda: Ações Atuais em Atividade 
Motora Adaptada 27/05/2008 18:00 as 18:30 Painel 3: Laboratório de 
Atividade Motora Adaptada 18:30 as 19:00 Palestra 4: Atitudes frente à 
Inclusão Social 19:00 as 19:30 Intervalo - Cofee Break 19:30 as 20:30 
Mesa Redonda: Atuações atuais em Atividade Motora Adaptada 20:30 as 
21:25 Palestra de Encerramento: Perspectivas Atuais em Educação 
Inclusiva  

Contato                  EMAIL: rudney@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 84083698 / 48 33218651  

 
 
 

Nome: Curso de Formação de Sexologia Clínica  
Protocolo: 10318.53.6497.18052008  

Coordenador: Fernando Luiz Cardoso - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
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Unidade de 
Origem:

 Departamento de Extensão  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este curso de formação irá capacitar profissionais na área da Sexualidade, 
usando informações cientificas para dirimir dúvidas e subsidiar uma prática 
pedagógica e clínica em instituciões educacionais e de saúde. Este curso 
terá como pré-requisito para os participantes ser estudante de graduação 
ou profissionais com nível superior.  

Contato                  EMAIL: d2flc@udesc.br  
                             Fone/Contato: 9945 3070 / 32442260  

 
 

Nome: Projeto Piloto: ESCOLA AQUÁTICA DE BEM ESTAR  
Protocolo: 10765.53.6221.18072008  

Coordenador: Rita de Cássia Paula Souza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

A Escola Aquática de Bem Estar é uma proposta de oferecer o aprendizado, 
vivência e praxis de métodos e técnicas contemporâneas de terapia 
aquática aos acadêmicos e profissionais da área da saúde no atendimento à 
comunidade. Inicialmente a proposta utilizará, como Projeto Piloto, o ensino 
do método HALLIWICK para o atendimento de crianças e adolescentes com 
necessidades especiais e o ensino da técnica WATSU para o atendimento à 
adultos, especialmente aqueles com dor crônica, indicados pela clínica de 
fisioterapia do CEFID. As ações serão desenvolvidas na piscina terapêutica, 
nas dependências do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID - 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.  

Contato                  EMAIL: rita12cps@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32855446 / 33218600 / 48-99121373  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Exercicios Postural para Terceira idade  
Protocolo: 12349.53.6330.22072008  

Coordenador: Gilmar Moraes Santos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  
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Resumo da 
Proposta:

 

As alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento afetam de forma 
negativa o controle do equilíbrio nos idosos, aumentando o risco queda. O 
treinamento sensório-motor visa à melhora da qualidade de vida os idosos 
através de exercícios que estimulam as respostas neuro-musculares. Este 
projeto tem como objetivo oferecer à comunidade com idade superior a 60 
anos, exercícios sensório-motor (proprioceptivo) visando à melhora do 
equilíbrio e prevenção de quedas. A comunidade será submetida a 
exercícios proprioceptivos, duas vezes por semana - com duração de 50 
(cinqüenta) minutos  

Contato                  EMAIL: d2gms@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 33218610 / 48 33218600  

 
 

Nome:
 

CICLO DE PALESTRAS - LESADO MELDULAR: DA EMERGÊNCIA À INCLUSÃO 
SOCIAL  

Protocolo: 13010.53.6245.01082008  
Coordenador: Stella Maris Michaelsen - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O evento é caracterizado por um ciclo de palestras e será realizado no 
auditório do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do 
Estado de Santa Catarina, entre o horário de 17:00 às 22:00 no dia 
11/09/2008. Será composto por cinco palestras:1- profissional do SAMU – 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, explicando sobre a importância 
dos primeiros socorros em casos de lesão medular, bem como os cuidados 
e prevenção referentes aos acidentes que causam este tipo de lesão; 2- um 
Fisioterapeuta Professor do CEFID do CEFID/UDESC que falará sobre o 
processo de Reabilitação, a adaptação ao ambiente domiciliar; 3- um 
profissional da saúde que irá abordar a questão da sexualidade nestes 
indivíduos; 4- um membro da AFLODEF – Associação Florianopolitana de 
Deficientes Físicos que irá expor sobre as questões éticas e legais visando a 
inclusão social; 5- um paciente lesado medular que fará um relato de caso 
pessoal.  

Contato                  EMAIL: d2smm@udesc.br  
                             Fone/Contato: (48) 3211 8789 / (48) 3321 8600  

 
 
 
 

Nome: Mesa-Redonda “Esporte, Lazer e Meio Ambiente”  
Protocolo: 13515.128.6450.02092008  

Coordenador: Maria Helena Kraeski - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A Mesa-Redonda intitulada “Esporte, Lazer e Meio Ambiente” será realizada 
no dia 12/9/2008, das 19h às 22h, no auditório do Centro de Ciências da 
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Saúde e do Esporte (CEFID), da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) O evento contará com a participação da Profa. Ms. Arianne Reis, 
da Universidade de Otago da Nova Zelândia; da Profa. Dra. Ana Cristina 
Pimentel, da Universidade Federal do Pará e do Prof. Ms. Flávio Ascânio da 
UniMonte e UniFMU. Docentes estes reconhecidos por sua competência e 
trabalhos desenvolvidos acerca do assunto em questão. Esta iniciativa se 
mostra pertinente para ricas trocas de conhecimentos, especialmente por 
nutrir a recente demanda acadêmica por assuntos que estejam atrelados à 
temática “esporte, lazer e meio ambiente”, ainda incipiente nos cursos de 
Educação Física. Alunos e professores de Educação Física, bem como 
demais interessados da comunidade, estão convidados a participar desta 
iniciativa idealizada pela Profa. Dra. Alcyane Marinho.  

Contato                  EMAIL: d2mhk@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 32234312 / 48 33218600  

 
 

Nome: II Mostra de Ginástica  
Protocolo: 13768.128.6791.09092008  

Coordenador: Mário César de Andrade - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A mostra tem como objetivo divulgar os projetos de extensão do CEFID-
UDESC, bem como avaliar as atividades desenvolvidas nos projetos. 
Oportunizar a comunidade a conhecer um evento artistico incorporando as 
modalidades da ginastica (dança, ginastica Artisitica e ginasica Ritmica). A 
Mostra acontecerá no dia 09 de outubro de 2008 no ginásio 2 do Cefid as 
19 horas e contará com a participação de equipes de ginástica artística, 
ginástica rítmica e grupos de dança. Após a realização do evento será feita 
uma avaliação com os participantes e comissão organizadora.  

Contato                  EMAIL: d2mca@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600 / 32442324  

 
 
 
 

Nome: I Simpósio Catarinense de Gerontomotricidade  
Protocolo: 13887.128.6185.12092008  

Coordenador: Silvia Rosane Parcias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este evento tem como objetivo o lançamento do livro “Manual de Avaliação 
Motora na Terceira Idade”, tendo como autor o professor do Cefid/Udesc e 
coordenador do LADEHU, Francisco Rosa Neto, bem como um debate a 
cerca do envelhecimento humano através da realização do referido simpósio 
nos dias 23 e 24/10/08 a partir das 19:30 no auditório 1 do Cefid. O evento 
contará com a participação do autor e seus colaboradores através de 
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palestras durante a realização do mesmo. As inscrições serão gratuitas, 
realizadas antecipadamente pelo site do Cefid atendendo acadêmicos, 
professores, convidados e de mais profissionais da área da motricidade 
humana. Após a realização do evento será realizada uma avaliação com os 
participantes e comissão organizadora.  

Contato                  EMAIL: sil_pa13@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 48 32491856 / 33218600 / 48 84091736  

 
 

Nome:
 

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

Protocolo: 14546.118.6206.17092008  
Coordenador: Ana Claudia Vieira Martins - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 Shubu-Dô), 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.  

Contato                  EMAIL: d2acvm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32483591 / 33218600 / 84136168  

 
 
 
 
 
 
 

Nome: Atividades aquáticas para a comunidade.  
Protocolo: 14600.118.6206.22092008  

Coordenador: Ana Claudia Vieira Martins - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Programa de Atividades Aquáticas para a Comunidade funciona a 13 anos 
nas instalações da piscina do CEFID/UDESC durante os horários vagos dos 
Cursos de Graduação em Educação Física e Educação Física Curricular. 
Atinge cerca de 140 pessoas que participam das aulas de natação e 
hidroginástica. O objetivo principal do programa é oportunizar a 
comunidade em geral a possibilidade de obtenção e manutenção da aptidão 
física e da saúde através de atividades aquáticas dirigidas. O Programa 
oferece também, aos acadêmicos do Curso de Educação Física, a 
oportunidade de desenvolver seus conhecimentos de forma prática, através 
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de estágio supervisionado, sob a orientação de professores especializados. 
As aulas têm duração de 50 minutos sendo oferecidos 2 turmas de 
hidroginástica e 3 turmas de natação. A metodologia adotada nas aulas de 
natação é a do moderno ensino da natação que compreende: adaptação ao 
meio líquido, ensino dos 4 nados, aperfeiçoamento e treinamento. Nas 
aulas de hidroginástica são privilegiadas atividades hidro-aeróbia, hidro-
local, relaxamento e alongamento. O programa é gratuito, e as inscrições 
são feitas no início do ano, havendo o sorteio para preenchimento das 
vagas no final de cada mês.  

Contato                  EMAIL: d2acvm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32483591 / 33218600 / 84136168  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Atividadses aquáticas para a comunidade.  
Protocolo: 14873.118.6206.24092008  

Coordenador: Ana Claudia Vieira Martins - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Programa de Atividades Aquáticas para a Comunidade funciona a 13 anos 
nas instalações da piscina do CEFID/UDESC durante os horários vagos dos 
Cursos de Graduação em Educação Física e Educação Física Curricular. 
Atinge cerca de 140 pessoas que participam das aulas de natação e 
hidroginástica. O objetivo principal do programa é oportunizar a 
comunidade em geral a possibilidade de obtenção e manutenção da aptidão 
física e da saúde através de atividades aquáticas dirigidas. O Programa 
oferece também, aos acadêmicos do Curso de Educação Física, a 
oportunidade de desenvolver seus conhecimentos de forma prática, através 
de estágio supervisionado, sob a orientação de professores especializados. 
As aulas têm duração de 50 minutos sendo oferecidos 2 turmas de 
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hidroginástica e 3 turmas de natação. A metodologia adotada nas aulas de 
natação é a do moderno ensino da natação que compreende: adaptação ao 
meio líquido, ensino dos 4 nados, aperfeiçoamento e treinamento. Nas 
aulas de hidroginástica são privilegiadas atividades hidro-aeróbia, hidro-
local, relaxamento e alongamento. O programa é gratuito, e as inscrições 
são feitas no início do ano, havendo o sorteio para preenchimento das 
vagas no final de cada mês.  

Contato                  EMAIL: d2acvm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32483591 / 33218600 / 84136168  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

(Programa) Programa de reabilitação de doenças cardioplumonares e 
matabólicas  

Protocolo: 13921.118.6235.25092008  
Coordenador: Tales de Carvalho - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O programa de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica (RCPM) teve início 
em 1991, no CEFID/UDESC com a criação do Núcleo de Cardiologia e 
Medicina do Exercício (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 
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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.  

Contato                  EMAIL: tales@cardiol.br  
                             Fone/Contato: 3223-5855 / 33218600 / 9983-0721  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Grupo Terapêutico Coração Tranqüilo  
Protocolo: 13997.118.6235.25092008  

Coordenador: Tales de Carvalho - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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, 
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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.  

Contato                  EMAIL: tales@cardiol.br  
                             Fone/Contato: 3223-5855 / 33218600 / 9983-0721  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: REABILITAÇÃO DE DOENÇAS VASCULARES PERIFÉRICAS  
Protocolo: 14065.118.6235.25092008  

Coordenador: Tales de Carvalho - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 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, 
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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.  

Contato                  EMAIL: tales@cardiol.br  
                             Fone/Contato: 3223-5855 / 33218600 / 9983-0721  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 Jornada Científica do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício  

Protocolo: 14520.118.6235.25092008  
Coordenador: Tales de Carvalho - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 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 



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 132 de 300 

 

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.  

Contato                  EMAIL: tales@cardiol.br  
                             Fone/Contato: 3223-5855 / 33218600 / 9983-0721  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Dança de salão na Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica.  
Protocolo: 14801.118.6235.25092008  

Coordenador: Tales de Carvalho - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

É preocupante a baixa aderência dos pacientes ao processo de Reabilitação 
Cardíaca e Metabólica (RCPM), exigindo que os profissionais da área tornem as 
atividades mais agradáveis, sem que haja uma perda da sua eficácia. Neste 
contexto, a dança de salão pode ser considerada uma possibilidade 
promissora. O projeto tem como objetivo oferecer uma modalidade 
diferenciada, incrementar o condicionamento físico, controlar e conhecer o 
estado de saúde, no que diz respeito às avaliações físicas e aos exames, 
fornecer informações sobre estilo de vida saudável, possibilitar melhoria na 
qualidade de vida. As aulas de dança de salão acontecerão em grupo, três 
vezes por semana nas dependências do CEFID/UDESC, com duração de 60 
minutos (5 minutos de aquecimento; 50 minutos de passos e floreios básicos 
de danças como bolero, merengue, valsa, forró, salsa e samba e 5 minutos de 
alongamento). Avaliações físicas serão realizadas ao início e ao final do 
projeto: composição corporal (peso, altura e circunferência abdominal) e 
medidas de pressão arterial. Exames como o Teste Ergométrico (que avalia a 
capacidade cardíaca dos pacientes em uma situação de esforço com esteira 
elétrica) e de sangue (que verifica o colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos e 
glicemia de jejum) serão solicitados aos pacientes.  

Contato                   EMAIL: tales@cardiol.br  
                              Fone/Contato: 3223-5855 / 33218600 / 9983-0721  
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Nome: Natação Paraolímpica  
Protocolo: 14825.118.6206.25092008  

Coordenador: Ana Claudia Vieira Martins - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Projeto de promove a inclusão social através de atividades esportivas, voltado 
para pessoas portadoras de deficiência física, especificamente na modalidade da 
natação. Dentre os benefícios cardiovasculares, de lazer e de prática regular de 
atividade física, proporcionados pela modalidade, a preparação e participação 
de para-atletas em competições reforçam aspectos de inclusão social e dos 
direitos dos portadores. Com isto objetiva-se fomentar a prática de atividade 
física, além de promover a auto-estima, autoconfiança e melhorias na qualidade 
de vida dos portadores.  

Contato                  EMAIL: d2acvm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32483591 / 33218600 / 84136168  
 
 

Nome: Atividades aquáticas para a comunidade.  
Protocolo: 14919.121.6206.25092008  

Coordenador: Ana Claudia Vieira Martins - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Programa de Atividades Aquáticas para a Comunidade funciona a 13 anos nas 
instalações da piscina do CEFID/UDESC durante os horários vagos dos Cursos 
de Graduação em Educação Física e Educação Física Curricular. Atinge cerca de 
140 pessoas que participam das aulas de natação e hidroginástica. O objetivo 
principal do programa é oportunizar a comunidade em geral a possibilidade de 
obtenção e manutenção da aptidão física e da saúde através de atividades 
aquáticas dirigidas. O Programa oferece também, aos acadêmicos do Curso de 
Educação Física, a oportunidade de desenvolver seus conhecimentos de forma 
prática, através de estágio supervisionado, sob a orientação de professores 
especializados. As aulas têm duração de 50 minutos sendo oferecidos 2 turmas 
de hidroginástica e 3 turmas de natação. A metodologia adotada nas aulas de 
natação é a do moderno ensino da natação que compreende: adaptação ao 
meio líquido, ensino dos 4 nados, aperfeiçoamento e treinamento. Nas aulas de 
hidroginástica são privilegiadas atividades hidro-aeróbia, hidro-local, 
relaxamento e alongamento. O programa é gratuito, e as inscrições são feitas 
no início do ano, havendo o sorteio para preenchimento das vagas no final de 
cada mês.  

Contato                  EMAIL: d2acvm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32483591 / 33218600 / 84136168  

 
Nome: (Programa) Programa de Extensão Ritmo e Movimento  

Protocolo: 13693.118.6010.26092008  
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Coordenador: Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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, dança na escola e um grupo de dança dentro da 
Universidade, afim de propiciar um estilo de vida ativo e prazeroso à 
comunidade melhorando a qualidade de vida. As aulas serão ministradas no 
ginásio I, parque de Coqueiros e Instituto São José por bolsista matriculado no 
curso de Educação Física do CEFID tendo o acompanhamento da Coordenadora. 
Também faz parte deste programa o Grupo de Dança do CEFID/UDESC, assim 
como a realização da VIII Mostra de Dança do Cefid/Udesc. A avaliação será 
feita quinzenalmente para verificar se os objetivos propostos estão sendo 
alcançados.  

Contato                  EMAIL: nanaguim@terra.com.br  
                             Fone/Contato: (48)32499422 / (48)33218656 / 99811607  
 

Nome: Projeto de Extensão 'Movimento'  
Protocolo: 13786.118.6010.26092008  

Coordenador: Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo oferecer aos acadêmicos, professores, 
funcionários, pacientes e comunidade, atividades como dança e alongamento a 
fim 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, Instituto São 
José e Parque de Coqueiros por dois bolsistas matriculados no curso de 
Educação Física do CEFID tendo o acompanhamento da Coordenadora. Com o 
intuito de desenvolver a dança, movimento e ritmo serão oferecidas aulas de: 
dança contemporânea, dança de salão, dança terapia e alongamento. A 
avaliação será feita quinzenalmente para verificar se os objetivos propostos 
estão sendo alcançados  

Contato                  EMAIL: nanaguim@terra.com.br  
                             Fone/Contato: (48)32499422 / (48)33218656 / 99811607  

 
 

Nome: VIII Mostra de Dança do Cefid - Udesc  
Protocolo: 13788.118.6010.26092008  

Coordenador: Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo divulgar trabalhos coreográficos desenvolvidos 
pelos grupos de Dança de Florianópolis e Santa Catarina para a comunidade em 
geral. A Mostra acontecerá no dia 24 de setembro de 2009 no Centro Integrado 
de Cultura (CIC) as 20 horas, e contará com a participação de grupos de dança 
do conglomerado urbano de Florianópolis e grupos convidados de Santa 
Catarina. Os grupos poderão se inscrever diretamente no site do Cefid, ou 
encaminhar material para a direção de extensão do Cefid. Serão selecionados 
30 grupos de dança dos mais diversos tipos de dança (contemporâneo, jazz, 
ballet, hip hop, dança de salão, dança do ventre, danças folclóricas, 
sapateado...) através de 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.  

Contato                  EMAIL: nanaguim@terra.com.br  
                             Fone/Contato: (48)32499422 / (48)33218656 / 99811607  
 
 
 

Nome: 'Grupo de Dança da UDESC'  
Protocolo: 13814.118.6010.26092008  

Coordenador: Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Trata-se da criação e manutenção do grupo de dança destinado aos acadêmicos 
dos centros da Udesc com o objetivo de desenvolver a dança como 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, auxiliando no processo de ensino, extensão 
e pesquisa.  

Contato                  EMAIL: nanaguim@terra.com.br  
                             Fone/Contato: (48)32499422 / (48)33218656 / 99811607  

 
 

Nome: PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA- PIESP-BASQUETEBOL  
Protocolo: 14942.121.6311.26092008  

Coordenador: Paulo Henrique Xavier de Souza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente projeto trata de Iniciação Esportiva ao Basquetebol, voltado para 
alunos das escolas da rede pública e privada de Florianópolis. Os objetivos do 
trabalho são: Estimular a prática do basquetebol como forma de lazer e 
socialização; Integrar os participantes do projeto a partir dos treinos e jogos 
coletivos e contribuir para a utilização do tempo livre em algo produtivo e 
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saudável. Além disso, também tem como objetivos incentivar a participação em 
eventos esportivos; propiciar benefícios aos praticantes tal como, integração 
social, resgate da cidadania, habilitação física e psicológica. . O projeto atende a 
três faixas etárias: - 8 a 10 anos, onde são desenvolvidas atividades 
recreativas, buscando desenvolver as habilidades motoras e o interesse da 
criança ao basquetebol; - 11 a 12 anos, onde são iniciadas as atividades 
básicas, visando trabalhar os fundamentos e algumas regras do esporte citado 
acima; - 13 a 16 anos, é nessa fase que se dá o aperfeiçoamento das técnicas 
na modalidade, assim como, o reconhecimento dos gestos técnicos e das regras 
do basquetebol. As aulas são ministradas por monitores no período de uma 
hora por categoria, praticadas três vezes por semana para meninos e duas 
vezes por semana para meninas.  

Contato                  EMAIL: d2phxs@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 3228 2980 / 48 33218600 / 48 99310204  
 
 

Nome: Minuto da Saúde  
Protocolo: 14900.118.6158.28092008  

Coordenador: Wladymir Külkamp - Técnico Administrativo  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Embora tenhamos hoje uma população mais consciente quanto à necessidade 
da realização regular de atividades físicas, de alimentação balanceada, de 
medicina preventiva e de outras atitudes promotoras de saúde, percebe-se a 
urgência de um maior impacto e conseqüente transformação social, haja vista o 
crescimento de doenças relacionadas a hábitos não saudáveis de vida. Dentro 
desta perspectiva, surgem como possíveis aliados os meios de comunicação em 
massa (radiodifusão e tele-transmissão), ferramentas decisivas na 
disseminação da cultura de hábitos relacionados a uma vida mais saudável e 
ativa, por meio da divulgação de orientações para a população quanto a 
mudanças fundamentais no estilo de vida. Caracterizado como uma parceria 
entre o CEFID e a Rádio UDESC Fm e atuando sobre o tripé ensino-pesquisa-
extensão, o projeto se propõe a orientar o público alvo (rádio-ouvintes), por 
meio de chamadas diárias relacionadas aos benefícios da prática de atividades 
físicas e saúde, bem como curiosidades afins, transmitidas em blocos diários de 
1 minuto. Os horários de transmissão da produção estarão sujeitos aos hórários 
disponíveis na planilha da rádio UDESC.  

Contato                  EMAIL: wkulkamp@hotmail.com  
                             Fone/Contato: (48) 3242-2765 / (48) 33281-8600 / (48) 9946-0767  
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Nome: Minuto da Saúde  
Protocolo: 14982.121.6158.28092008  

Coordenador: Wladymir Külkamp - Técnico Administrativo  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Embora tenhamos hoje uma população mais consciente quanto à necessidade 
da realização regular de atividades físicas, de alimentação balanceada, de 
medicina preventiva e de outras atitudes promotoras de saúde, percebe-se a 
urgência de um maior impacto e conseqüente transformação social, haja vista o 
crescimento de doenças relacionadas a hábitos não saudáveis de vida. Dentro 
desta perspectiva, surgem como possíveis aliados os meios de comunicação em 
massa (radiodifusão e tele-transmissão), ferramentas decisivas na 
disseminação da cultura de hábitos relacionados a uma vida mais saudável e 
ativa, por meio da divulgação de orientações para a população quanto a 
mudanças fundamentais no estilo de vida. Caracterizado como uma parceria 
entre o CEFID e a Rádio UDESC Fm e atuando sobre o tripé ensino-pesquisa-
extensão, o projeto se propõe a orientar o público alvo (rádio-ouvintes), por 
meio de chamadas diárias relacionadas aos benefícios da prática de atividades 
físicas e saúde, bem como curiosidades afins, transmitidas em blocos diários de 
1 minuto. Os horários de transmissão da produção estarão sujeitos aos hórários 
disponíveis na planilha da rádio UDESC.  

Contato                  EMAIL: wkulkamp@hotmail.com  
                             Fone/Contato: (48) 3242-2765 / (48) 33281-8600 / (48) 9946-0767  
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Nome: Projeto de Condicionamento Físico para a Comunidade  
Protocolo: 14886.118.6285.28092008  

Coordenador: Renildo Nunes - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto Condicionamento Físico para a Comunidade, desenvolvido na 
academia de musculação Dolermi Inês Gomes Bastiani, do Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte CEFID/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. 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 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.  

Contato                  EMAIL: renildo@udesc.br  
                             Fone/Contato: 0 48 99246925 / 0xx48 3321 80 31 / 0 48 9924 69 25  
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Nome: Projeto de Condicionamento Físico para a Comunidade  
Protocolo: 14972.121.6285.28092008  

Coordenador: Renildo Nunes - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto Condicionamento Físico para a Comunidade, desenvolvido na 
academia de musculação Dolermi Inês Gomes Bastiani, do Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte CEFID/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. 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 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.  

Contato                    EMAIL: renildo@udesc.br  
                               Fone/Contato: 0 48 99246925 / 0xx48 3321 80 31 / 0 48 9924 69 25  

 
 

Nome: Hóquei sobre a Grama - Iniciação e Treinamento  
Protocolo: 14799.118.6142.29092008  

Coordenador: Fernanda Tolentino de Souza Bleyer - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Saúde  

Resumo da
Proposta:

 

O presente projeto visa a inclusão de uma nova modalidade esportiva no meio 
acadêmico brasileiro. Partindo de uma ação pioneira com os acadêmicos do 
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CEFID até a disponibilidade de expansão para a comunidade que circunda o 
Centro, auxiliando no processo de divulgação de uma nova cultura esportiva 
no país, o hóquei sobre a grama.  

Contato                  EMAIL: sbleyer@uol.com.br  
                             Fone/Contato: 48 33241154 / 48 33218600 / 48 99111030  

 
 
 
 

Nome: (Programa) Núcleo de Extensão e Pesquisa Grupo CicloBrasil  
Protocolo: 14882.118.6267.29092008  

Coordenador: Cláudio Henrique Willemann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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.  

Contato                  EMAIL: d2chw@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600 / 33218636  
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Nome: Grupo Postura Corporal  
Protocolo: 13961.118.6273.29092008  

Coordenador: Debora Soccal Schwertner - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Grupo Postura Corporal visa propiciar aos participantes uma abordagem 
terapêutica de grupo através de exercícios de correção postural (alongamento e 
fortalecimento muscular), trabalhos proprioceptivos, de consciência corporal, e 
orientação postural. Este trabalho tem como finalidade atingir aos servidores 
(técnicos, professores) e acadêmicos da UDESC, bem como membros da 
comunidade. Trata-se de uma proposta educativa, preventiva e terapêutica. É 
educativo pois busca levar o conhecimento do próprio corpo através de aulas 
teóricas básicas de anatomia, biomecânica e cinesiologia, e de orientações 
sobre postura nas atividades da vida diária e profissional. Preventivo porque 
tem o intuito de evitar lesões e sobrecargas no sistema musculo-esquelético. E 
é terapêutico pois terá enfoque na melhora das queixas e patologias 
(associadas aos desvios posturais) trazidas pelos participantes. Assim, o 
participante é levado a experienciar práticas e manobras fisioterapêuticas e 
exercícios posturais em grupo, após avaliação da sua postura, das suas queixas 
álgicas e patologias pré-existentes. Os participantes serão avaliados quanto a 
postura corporal, flexibilidade, perda ou diminuição da função e dor, no início e 
no final do programa, para que se possa avaliar e acompanhar o trabalho 
corporal do grupo e individualmente.  

Contato                  EMAIL: vibfisio@terra.com.br  
                             Fone/Contato: (48) 33240023 / 33218600 / (48) 91252636  
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Nome: (Programa) Psicologia do Exercício e do Esporte aplicada à saúde.  
Protocolo: 14899.118.6283.29092008  

Coordenador: Alexandro Andrade - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este programa tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) a partir de uma aboradagem multidisciplinar (caminhadas, 
yoga e psicoterapia em grupo) sob o enfoque da psicologia do exercício. 
Inspirada na famosa citação latina 'corpo são, mente sã', esta proposta atua de 
maneira diferente da oferecida pelos tratamentos convencionais. Participarão 
deste programa portadores de SFM provenintes da Clínica de Fisioterapia do 
CEFID/UDESC além da população em geral. Eles participarão de um dos 
projetos vinculados, que contém caminhada (orientada e monitorada), Yoga 
(exercícios respiratórios, posturas, meditação/relaxamento e filosofia) e um 
grupo de psicoterapia. Os participantes serão caracterizados quanto aos 
aspectos sócio-demográficos e clínicos. Sua evolução será registrada por 
avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, estados de humor, 
ansiedade, depressão, estresse, percentual de gordura e condicionamento 
físico. Com excessão da caracterização, as avaliações restantes serão realizadas 
a cada dois meses. Será também aplicada, semanalmente, uma ficha de 
controle de variáveis intervenientes (dor, estado emocional, saúde, hábitos, 
sono, medicamentos, etc). Espera-se, com a realização deste programa, aliviar 
os sintomas dos participantes. Além disso, esta ação possibilita aos acadêmicos 
e profissionais associados uma integração entre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.  

Contato                  EMAIL: d2aa@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600  

 
 
 

Nome: INTEGRAÇÃO PELO ESPORTE ADAPTADO-BASQUETEBOL  
Protocolo: 15075.128.6311.29092008  

Coordenador: Paulo Henrique Xavier de Souza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Projeto de inclusão social através de atividades esportivas para pessoas com 
deficiência física, na modalidade de basquetebol sobre rodas, onde serão 
desenvolvidos aspectos técnicos, táticos, regulamentares e sociais dos 
participantes. As atividades serão ministradas nas dependências do CEFID, 
sendo ministradas por profissionais contratados pela Associação 
Florianopolitana de Deficientes Físicos- AFLODEF. Este projeto é desenvolvido 
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em parceria com a AFLODEF.  
Contato                  EMAIL: d2phxs@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 3228 2980 / 48 33218600 / 48 99310204  
 

Nome: “O MUNDO DA GESTAÇÃO”  
Protocolo: 15185.118.17152.01102008  

Coordenador: Marino Tessari - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O enfoque da assistência ao pré-natal, ao parto e à maternidade em si tem sido 
bem diferenciado. Os programas multidisciplinares de preparação para o parto, 
caracterizados pelo desenvolvimento de métodos educativos, atenção 
psicológica e preparo físico específico estão se tornando comuns e cada vez 
mais procurados pela maioria das gestantes, com o objetivo de assegurar o 
controle sobre seu corpo e sua gestação, introduzindo-as na prática de 
exercícios que resultam em equilíbrio físico e psíquico, com conseqüente 
sensação de bem-estar. Nesta perspectiva, este projeto tem como objetivo 
geral desenvolver um programa de exercícios físicos e de atividades de lazer 
para gestantes. O projeto prevê aulas teóricas, expositivas e participativas; 
aulas práticas; palestras e encontros. Todas as ações propostas serão 
constantemente avaliadas pelos professores e estagiários responsáveis, por 
meio de questionários, diários de campo e conversas informais.  

Contato                  EMAIL: marino@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48324122447 / 4833218600 / 4899809587  

 
 

Nome: “ATIVIDADES DE AVENTURA”  
Protocolo: 15187.118.17152.02102008  

Coordenador: Marino Tessari - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O lazer, especialmente manifestado pelas atividades de aventura em ambientes 
naturais, pode representar um espaço privilegiado para vivências lúdicas de 
extrema importância para o desenvolvimento humano, permitindo a 
manifestação individual e coletiva de situações que possibilitam, para além de 
descansar e divertir-se, desenvolver-se pessoal e socialmente. Nesta 
perspectiva, este projeto tem como objetivo geral suprir algumas demandas 
existentes no CEFID com relação ao oferecimento de atividades de aventura, 
tais como: o surfe, o remo, a escalada e o arvorismo. O projeto prevê o 
desenvolvimento de aulas teóricas, expositivas e participativas; aulas práticas 
específicas de cada uma das citadas atividades e palestras. Todas as ações 
propostas serão constantemente avaliadas pelos professores e estagiários 
responsáveis, por meio de questionários, diários de campo e conversas 
informais. 

Contato                  EMAIL: marino@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48324122447 / 4833218600 / 4899809587  

 



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 144 de 300 

 

Nome: “COLÔNIA DE FÉRIAS NA FUCAS”  
Protocolo: 15189.118.17152.02102008  

Coordenador: Marino Tessari - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O lazer está sendo entendido, neste projeto, como uma oportunidade 
privilegiada para vivências lúdicas de grande importância para o 
desenvolvimento humano, permitindo a manifestação individual e coletiva de 
situações que possibilitam descansar, divertir-se e desenvolver-se pessoal e 
socialmente. Nesta perspectiva, este projeto tem como objetivo geral planejar, 
executar e avaliar o desenvolvimento de uma colônia de férias voltada aos 
adolescentes carentes freqüentadores do Programa de Assistência Social 
“Campeões nas Quadras e na Vida” na Fundação Casan - FUCAS. Para atingir 
tal objetivo, o projeto prevê o desenvolvimento de uma colônia de férias, 
oportunizando, aos participantes, várias manifestações culturais de lazer. Todas 
as ações propostas serão constantemente avaliadas pelos professores e 
estagiários responsáveis, por meio de questionários, diários de campo e 
conversas informais.  

Contato                  EMAIL: marino@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48324122447 / 4833218600 / 4899809587  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Aperfeiçoamento e treinamento de natação  
Protocolo: 15069.118.6179.02102008  
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Coordenador: Helio Roesler - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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. 

Contato                  EMAIL: d2hr@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32442260 / 33218600  

 
 

Nome: SAÚDE ESCOLAR” Avaliação e Intervenção Multi e interdisciplinar  
Protocolo: 15228.118.6125.02102008  

Coordenador: Francisco Rosa Neto - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Projeto Saúde Escolar objetiva promover um programa direcionado ao 
acompanhamento do desenvolvimento infantil através de: avaliação do 
desenvolvimento motor, crescimento físico, aptidão física, postura corporal e 
podálica, rendimento escolar e aspectos psicossociais em crianças matriculadas 
de 1ª a 4 ª séries do Ensino Fundamental na Escola Almirante carvalhal em 
Florianópolis/SC. Após as avaliações, as crianças que necessitarem de 
intervenção serão encaminhas à Universidade e uma equipe multidisciplinar 
ficará encarregada de atender e contribuir para o desenvolvimento global dessa 
população.  

Contato                  EMAIL: franciscorosaneto@terra.com.br  
                             Fone/Contato: 3321-8629  
 

Nome:
 

(Programa) 'DESENVOLVER: Avaliação e Intervenção psicomotora no 
Desenvolvimento Humano”  

Protocolo: 15048.118.6125.02102008  
Coordenador: Francisco Rosa Neto - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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, 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 tender 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.  

Contato                  EMAIL: franciscorosaneto@terra.com.br  
                             Fone/Contato: 3321-8629  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS DE ALTO RISCO SOCIAL  
Protocolo: 15080.118.6125.02102008  

Coordenador: Francisco Rosa Neto - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este Programa de Estimulação Precoce visa atender crianças de alto risco social, 
na faixa etária de 0 a 2 anos, provenientes de um ambiente familiar 
afetivamente carente e/ou sem condições propícias ao seu desenvolvimento. 
Por estas razões, são admitidas no Lar São Vicente de Paulo, pertencente à 
Irmandade do Divino Espírito Santo, financiado pela PROMENOR. Através de 
técnicas educativas e reabilitadoras, procurar-se-á estimular a área 
neuropsicomotora destas crianças e impulsionar o desenvolvimento de 
habilidades básicas das crianças, evitando ou minimizando prejuízos no 
desenvolvimento, além de fortalecer seus vínculos afetivos e sociais. As 
crianças serão monitoradas no início do semestre ou na inserção no programa e 
próximo ao fim do semestre, através da Escala de Desenvolvimento Psicomotor 
de Brunet-Lèzine, e o acompanhamento feito através da Ficha de Observação 
de Sanchez e Martines. O programa de intervenção será realizado de forma 
individualizada ou em pequenos grupos, respeitando as necessidades de cada 
criança e realizar-se-á quatro vezes por semana. 

Contato                  EMAIL: franciscorosaneto@terra.com.br  
                             Fone/Contato: 3321-8629  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: PREMATUROS: AVALIAÇÃO E INTERVENÇAO NEUROPSICOMOTORA  
Protocolo: 15221.118.6125.02102008  

Coordenador: Francisco Rosa Neto - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática  Saúde  
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Principal:
Resumo da 

Proposta:

 

O Projeto de Extensão Universitária, denominado “Prematuros” promove um 
programa de avaliação e estimulação neuropsicomotora visando o equilíbrio e 
as compensações dos déficits encontrados em crianças de 4 a 24 meses de 
idade, com histórico de prematuridade (Idade gestacional inferior á 38 semanas 
gestacionais), que apresentam dificuldades no desenvolvimento 
neuropsicomotor, encaminhadas pelas instituições que trabalham com esta 
clientela (clínicas, hospitais, ect), assim como, pelos familiares. Considerando a 
necessidade de se atuar de forma preventiva sobre o desenvolvimento 
neuropsicomotor, sabendo que são diversos os fatores que podem afetar 
negativamente o Desenvolvimento Neuropsicomotor na primeira infância, assim 
sendo esta uma população imatura, leva-nos á avaliá-las, afim de identificar 
fatores intervenientes sobre seu desenvolvimento, analisando características 
posturais, oculomotoras, de linguagem e sociabilização, assim justifica-se o 
planejamento deste Projeto, que visa ampliar o trabalho desenvolvido no 
Laboratório de Desenvolvimento Humano – LADEHU, juntamente com a 
Coordenadoria de Extensão do CEFID/UDESC, atendendo a população, oriunda 
de diferentes partes do Estado de Santa Catarina, encaminhadas pelo HU/UFSC, 
que necessitam de intervenção neuropsicomotora. Os resultados encontrados 
nas avaliações destacam a necessidade de intervenção junto a esta população, 
procurando contribuir para o desenvolvimento integral desta clientela.  

Contato                  EMAIL: franciscorosaneto@terra.com.br  
                             Fone/Contato: 3321-8629  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: INTERVENÇÃO MOTORA EM CRIANÇAS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA  
Protocolo: 15220.118.6125.02102008  

Coordenador: Francisco Rosa Neto - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Projeto de Intervenção Motora em Crianças com Cardiopatia Congênita, tem 
como objetivo promover um programa de intervenção motora no formato de 
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sessões de psicomotricidade para crianças com cardiopatia congênita, 
encaminhadas pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG). Desenvolvido nas 
dependências do CEFID/UDESC e LADEHU, sob formato de projeto de extensão 
universitária. Conta com a participação de professores, acadêmicos e outros 
profissionais. É realizado em duas sessões semanais, com duração de 50 
minutos em 2 turnos matutino e vespertino. Dividido em etapas, na primeira a 
criança é submetida a uma avaliação motora, através dos testes da Escala de 
Desenvolvimento Motor – EDM (Rosa Neto, 2002), que avalia as áreas da 
motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização 
espacial, organização temporal, bem como a lateralidade. Na segunda etapa, 
quando necessário, é realizada a intervenção motora que é composta de 
atividades lúdicas como: jogos, brinquedos cantados, circuitos, mímicas, 
atividades de colagem e de socialização. Na terceira etapa, a criança é 
reavaliada após um período mínimo de seis meses de intervenção, se 
necessário, a criança continua participando das intervenções motoras 

Contato                  EMAIL: franciscorosaneto@terra.com.br  
                             Fone/Contato: 3321-8629  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA  
Protocolo: 14984.118.18942.02102008  

Coordenador: Fernanda Simões Vieira Guimarães Torres - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de extensão “Fisioterapia Aplicada à Incontinência Urinária” visa a 
proporcionar aos acadêmicos do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte (CEFID), Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), uma vivência prática dos atendimentos fisioterapêuticos na área de 
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Uroginecologia de forma supervisionada. O público a ser atendido é formado por 
pacientes com diagnóstico clínico de incontinência urinária, usuárias do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e encaminhadas ao Ambulatório de Fisioterapia da 
Maternidade Carmela Dutra por médicos uroginecologistas da mesma 
instituição. O projeto funciona nos períodos matutino e vespertino, coincidindo 
com o horário de atendimento ao público externo de todo o ambulatório médico 
da Maternidade. Representa sua importância por duas vertentes: primeiro, a 
responsabilidade social por proporcionar a possibilidade de um tratamento 
conservador para incontinência urinária a inúmeras pacientes que não teriam 
acesso à Fisioterapia e, segundo, o aprimoramento profissional atingido pela 
oportunidade de atuar em um local diferenciado e integrado a uma equipe 
multidisciplinar, dentro de uma Instituição que é referência em Saúde da Mulher 
dentro do Estado de Santa Catarina.  

Contato                  EMAIL: fernandasvguimaraes@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48 32491480 / 48 33218600 / 48 99835848  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: (Programa) Núcleo de Extensão e Pesquisa Grupo CicloBrasil  
Protocolo: 14927.121.6267.02102008  

Coordenador: Cláudio Henrique Willemann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Núcleo de Extensão e Pesquisa Grupo CicloBrasil é desenvolvido pela 
UDESC/CEFID em parceria com o NuPAF da UFSC, desde 1997. O Projeto 
Pedala Floripa representa a versão municipal das atuações do Grupo 
CICLOBRASIL, inscrito no CNPq, atuando em diversos segmentos da 
comunidade visando à promoção ao uso da bicicleta e a mobilidade sustentável. 
Desenvolve atividades educativas quanto ao correto pedalar e sobre artigos 
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constantes no CTB, referentes a ciclistas e pedestres. Outra importante 
atividade do grupo é a “Bicycle Advocacy” (atuação política na comunidade em 
favor de infraestrutura para o uso da bicicleta), trabalho desenvolvido em 
parceria com a VIACICLO. Participamos do programa internacional Locomotives, 
coordenado pela ONG holandesa I-ce (www.cycling.nl). Nossos trabalhos de 
extensão, além do Projeto Pedala Floripa, contam com a PCMS 
(www.deinfra.sc.gov.br/pcms/) programa do Governo do Estado de Santa 
Catarina, conta com a participação das municipalidades, universidades e da 
sociedade civil organizada, para incentivar e dar suporte as cidades 
catarinenses nas políticas de transporte sustentáveis, ou seja, promotoras da 
saúde, menos agressivas ao meio ambiente e favorecedoras da inclusão social, 
nas áreas urbanas e rurais. Conta com apoio de programas internacionais.  

Contato                  EMAIL: d2chw@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600 / 33218636  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Musculação para a Terceira Idade  
Protocolo: 15241.53.6134.02102008  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de Musculação para a Terceira Idade do Programa de Extensão Grupo 
de Estudos da Terceira Idade- GETI iniciou em agosto de 2006, com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida do idoso por meio da prática da musculação e 
fortalecer o Programa do GETI como prática extensionista integradora do ensino 
e da pesquisa na comunidade universitária. No início do semestre os idosos são 
avaliados quanto à condição de saúde (consulta médica) e à aptidão física 
(bateria de testes da AAHPERD). As sessões de musculação são realizadas 3 
vezes por semana com duração de 60 minutos cada aula, na academia de 
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musculação do CEFID/UDESC. As sessões das aulas são compostas por um 
conjunto de 8 a 10 exercícios, que contemplem os principais grupamentos 
musculares. Cada exercício será realizado em 2 ou 3 séries, com sobrecargas 
que permitam 10 a 15 repetições. O dimensionamento das cargas será feito por 
meio de testes de carga por repetição. As aulas terão as seguintes etapas: 
aquecimento (10 minutos), condicionamento muscular (40 minutos), e volta à 
calma (10 minutos). As avaliações ocorrerão no final de cada semestre, 
seguindo o mesmo protocolo da avaliação inicial.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Universidade Aberta para a Terceira Idade  
Protocolo: 15243.53.6134.02102008  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto Universidade Aberta para a Terceira Idade faz parte do programa de 
extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade –GETI com início no primeiro 
semestre de 2009, com o objetivo de proporcionar as pessoas da terceira idade 
informações teóricas-práticas sobre o processo de envelhecimento humano. 
Para isto será realizado curso com palestras de cunho teórico-prática sobre 
diferentes assuntos relacionados aos aspectos do processo de envelhecimento 
humano: demografia e epidemiologia, processo saúde/doença, legislação, lazer, 
atividade física, atividades culturais e ocupacionais, viver ativo entre outros. O 
curso é anual, com encontros quinzenais, com duração de 3 horas cada (total=6 
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horas/mês), num total de 60 horas/aula. Este curso terá no máximo 25 alunos, 
com 55 anos ou mais de idade e ocorrerá em uma sala de aula do CEFID. O 
conteúdo do curso será organizado por dois professores docentes do CEFID com 
a participação dos alunos. Para ministrar as palestras serão convidados 
professores da UDESC e profissionais de diferentes entidades parceiras, com 
formação em educação física, enfermagem, medicina, fisioterapia.... No final do 
semestre será feita uma avaliação do curso, a partir das sugestões serão 
replanejados os conteúdos do curso. No final deste os alunos receberão um 
certificado de participação 

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  

 
 

Nome: Fisioterapia Aquática nas Disfunções Ortopédicas e Traumatológicas  
Protocolo: 14592.118.18361.02102008  

Coordenador: Micheline Henrique Araújo da Luz Koerich - Técnico Administrativo  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Fisioterapia  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo, oferecer atendimento de Fisioterapia Aquática 
aos pacientes com disfunções ortopédicas e traumatológicas encaminhados pelo 
SUS da cidade de Florianopolis, e oportunizar aos acadêmicos do curso a 
vivência prática nessa área de atuação. Através da supervisão dos 
fisioterapeutas participantes, os atendimentos acontecerão três vezes por 
semana na piscina terapêutica do CEFID/UDESC, compreendendo técnicas 
específicas de terapia na água. Além dos atendimentos, os acadêmicos também 
participarão de reuniões semanais para estudo de caso. 

Contato                  EMAIL: michelineha@ig.com.br  
                             Fone/Contato: 04832487663 / 33218600  
 
 

Nome:
 

(Programa) Programa de Atletismo: Treinamento para jovens, adultos de 
pessoas com deficiência  

Protocolo: 14925.118.6194.02102008  
Coordenador: Lorival José Carmianatti - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX 
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 07 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 



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 154 de 300 

 

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 
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.  

Contato                  EMAIL: d2ljc@udesc.br  
                             Fone/Contato: (48) 3334-7343 / (48) 3321-8600 / (48) 99294860  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Avaliação e Prescrição de Treinamento para Corredores de Rua  
Protocolo: 15007.118.6194.02102008  

Coordenador: Lorival José Carmianatti - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Projeto criado em 2003, que será Coordenado pelo Professor Lorival Carminatti 
e por um acadêmico de Educação Física, buscando oferecer uma orientação 
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 
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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 2009, visando uma 
aplicação prática dos resultados no próprio Projeto.  

Contato                  EMAIL: d2ljc@udesc.br  
                             Fone/Contato: (48) 3334-7343 / (48) 3321-8600 / (48) 99294860  

 
Nome: Atletismo para Pessoas com Deficiência  

Protocolo: 15030.118.6194.02102008  
Coordenador: Lorival José Carmianatti - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 13:30 
às 17:30 min. Será solicitado para ingresso no Projeto, que o indivíduo 
apresente-se munido de um atestado médico relatando qual a deficiência e 
atestando que o mesmo está apto a prática regular de atletismo 

Contato                  EMAIL: d2ljc@udesc.br / (48) 3334-7343 / (48) 3321-8600 / (48) 99294860 

 
Nome: Iniciação e Especialização na Modalidade de Atletismo  

Protocolo: 15029.118.6194.02102008  
Coordenador: Lorival José Carmianatti - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Com o objetivo de estimular a prática 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 07 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 adolescentes. 
Também tem propiciado maior aproximação da Universidade com a 
comunidade, oportunizado aos acadêmicos e aos profissionais participantes, a 
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vivência de atividades praticas com o atletismo e tem ainda, possibilitado a 
realização de pesquisas nas diversas áreas da Educação Física.  

Contato                  EMAIL: d2ljc@udesc.br  
                             Fone/Contato: (48) 3334-7343 / (48) 3321-8600 / (48) 99294860  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: (Programa) Grupo de Estudos da Terceira Idade  
Protocolo: 14971.118.6134.03102008  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 14 projetos de extensão: 1- Hidroginástica1; 2- 
Natação; 3- Ginástica; 4- Yoga; 5- Dança; 6- Musculação; 7- Caminhada; 8- 
Reabilitação Postural; 9- Hirdoterapia para a terceira idade; 10-Cantoterapia; 
11- Informática; 12- Universidade Aberta para a Terceira Idade; 13- Voleibol 
Adaptado (vinculado ao NETvolei); e 14- 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.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
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                             Fone/Contato: 33218616  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Psicologia do exercício, terapia integrativa e yoga na avaliação e tratamento de 
pessoas portadoras de síndrome da fibromialgia.  

Protocolo: 14838.121.6283.03102008  
Coordenador: Alexandro Andrade - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) através da prática de Yoga sob o enfoque da psicologia do 
exercício. A proposta é utilizar uma abordagem integrativa, diferente da 
oferecida pelos tratamentos convencionais. Participarão deste projeto pacientes 
portadores de SFM provenintes da Clínica de Fisioterapia do CEFID/UDESC além 
da população em geral. Eles participarão da prática de Yoga, que será 
constituída de exercícios respiratórios, posturas psicofísicas, 
meditação/relaxamento e filosofia do Yoga e que ocorrerá duas vezes por 
semana, com duração de 90 minutos. Os participantes serão caracterizados 
quanto aos aspectos sócio-demográficos e clínicos. Para registrar sua evolução 
serão realizadas avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, 
estados de humor, ansiedade, depressão e estresse. Com exceção da 
caracterização, as avaliações restantes serão realizadas a cada dois meses. 
Será também aplicada, semanalmente, uma ficha de controle de variáveis 
intervenientes (dor, estado emocional, saúde, hábitos, sono, medicamentos, 
etc). Espera-se, com a realização deste projeto, aliviar os sintomas dos 
participantes através da conscientização corporal proporcionada pela terapia 
oferecida. Além disso, essa ação possibilita aos acadêmicos e profissionais 
associados uma integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Contato                  EMAIL: d2aa@udesc.br  
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                             Fone/Contato: 33218600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Exercício físico, caminhada e psicologia do exercício no tratamento de pessoas 
portadoras de síndrome da fibromialgia.  

Protocolo: 14922.121.6283.03102008  
Coordenador: Alexandro Andrade - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) através da prática da atividade física caminhada sob o 
enfoque da psicologia do exercício físico. Os participantes serão caracterizados 
quanto aos aspectos sócio-demográficos e clínicos. Para registrar sua evolução 
serão realizadas avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, 
estados de humor, ansiedade, depressão, estresse, antropometria e avaliação 
ergoespirométrica. A caracterização sócio-demográfica e clínica ocorrerá no 
início das atividades. A avaliação antropométrica ocorrerá no início e final do 
semestre. A avaliação ergoespirométrica ocorrerá anualmente. O restante das 
avaliações serão realizadas a cada dois meses. Será também aplicada, 
semanalmente, uma ficha de controle de variáveis intervenientes (dor, estado 
emocional, saúde, hábitos, sono, medicamentos, etc). Espera-se com a 
realização deste projeto proporcionar alívio dos sintomas dos pacientes por 
meio dos benefícios proporcionados pelo exercício físico/caminhada, 
possibilitando aos acadêmicos e profissionais uma integração entre as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Contato                  EMAIL: d2aa@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600  
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Nome:
 

Abordagem multidisciplinar e psicologia do exercício na avaliação e tratamento 
de pessoas portadoras de síndrome da fibromialgia.  

Protocolo: 14933.121.6283.03102008  
Coordenador: Alexandro Andrade - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) a partir de uma abordagem multidisciplinar (caminhadas, 
yoga e psicoterapia em grupo) sob o enfoque da psicologia do exercício. Este, 
foi inspirada na citação latina 'corpo são, mente sã', esta proposta atua de 
maneira diferente da oferecida pelos tratamentos convencionais. Participarão 
deste projeto portadores de SFM provenintes da Clínica de Fisioterapia do 
CEFID/UDESC além da população em geral. Eles participarão de caminhada 
(orientada e monitorada) e Yoga (exercícios respiratórios, posturas, 
meditação/relaxamento e filosofia) duas vezes por semana, além de um grupo 
de psicoterapia, uma vez por semana. Os participantes serão caracterizados 
quanto aos aspectos sócio-demográficos e clínicos. Sua evolução será registrada 
por avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, estados de 
humor, ansiedade, depressão e estresse. Com excessão da caracterização, as 
avaliações restantes serão realizadas a cada dois meses. Será também 
aplicada, semanalmente, uma ficha de controle de variáveis intervenientes (dor, 
estado emocional, saúde, hábitos, sono, medicamentos, etc). Espera-se, com a 
realização deste projeto, aliviar os sintomas dos participantes. Além disso, esta 
ação possibilita aos acadêmicos e profissionais associados uma integração entre 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Contato                  EMAIL: d2aa@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600  
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Nome: Formação de Novos Ginástas  
Protocolo: 5643.118.6791.03102008  

Coordenador: Mário César de Andrade - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ginástica, Recreação e Rítmica  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

As atividades serão coordenadas por um professor auxiliado por dois monitores 
de graduação em Educação Física. Na primeira etapa do projeto, as atividades 
de treinamento serão realizadas no ginásio I do Centro de Educação Física, 
Fisioterapia e Desportos – CEFID - período vespertino - as 2a, 4a, e 6a feiras no 
horário das 14h00min. às 17h30min. A clientela será composta por 15 meninas 
de 8 a 10 anos, 15 meninos de 8 a 14, totalizando 30 crianças de ambos os 
sexos.Para realizarmos uma formação visando a reserva futura de praticantes 
de ginástica Artística, objetivando a participação em eventos como (Joguinhos e 
OLESC), se faz necessária uma adequação das faixas etárias de acordo com o 
regulamento das competições.  

Contato                  EMAIL: d2mca@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600 / 32442324  

 
Nome: III Mostra de Ginástica  

Protocolo: 15278.118.6791.03102008  
Coordenador: Mário César de Andrade - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A III Mostra de Ginástica do CEFID/UDESC tem como objetivo divulgar os 
projetos de extensão do CEFID-UDESC, bem como avaliar as atividades 
desenvolvidas nos projetos. Oportunizar a comunidade a conhecer um evento 
artistico incorporando as modalidades da ginastica (dança, ginastica Artisitica e 
ginasica Ritmica). A Mostra acontecerá no dia 30 de junho de 2009 no ginásio 2 
do Cefid as 19 horas e contará com a participação de equipes de ginástica 
artística, ginástica rítmica e grupos de dança. Após a realização do evento será 
feita uma avaliação com os participantes e comissão organizadora.  

Contato                  EMAIL: d2mca@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600 / 32442324  

 
 

Nome: Fisioterapia Aplicada À Incontinência Urinária  
Protocolo: 14628.128.18942.06102008  

Coordenador: Fernanda Simões Vieira Guimarães Torres - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de extensão “Fisioterapia Aplicada à Incontinência Urinária” visa a 
proporcionar aos acadêmicos do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências da 
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Saúde e do Esporte (CEFID), Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), uma vivência prática dos atendimentos fisioterapêuticos na área de 
Uroginecologia de forma supervisionada. O público a ser atendido é formado por 
pacientes com diagnóstico clínico de incontinência urinária, usuárias do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e encaminhadas ao Ambulatório de Fisioterapia da 
Maternidade Carmela Dutra por médicos uroginecologistas da mesma 
instituição. O projeto funciona nos períodos matutino e vespertino, coincidindo 
com o horário de atendimento ao público externo de todo o ambulatório médico 
da Maternidade. Representa sua importância por duas vertentes: primeiro, a 
responsabilidade social por proporcionar a possibilidade de um tratamento 
conservador para incontinência urinária a inúmeras pacientes que não teriam 
acesso à Fisioterapia e, segundo, o aprimoramento profissional atingido pela 
oportunidade de atuar em um local diferenciado e integrado a uma equipe 
multidisciplinar, dentro de uma Instituição que é referência em Saúde da Mulher 
dentro do Estado de Santa Catarina.  

Contato                  EMAIL: fernandasvguimaraes@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48 32491480 / 48 33218600 / 48 99835848  
 
 

Nome: II Semana Acadêmica de Atividade Motora Adaptada  
Protocolo: 13307.53.13334.06102008  

Coordenador: Rudney da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Considerando a meta principal de disponibilizar informações científicas á 
comunidade acadêmica acerca dos fenoômenos envolvidos com Atividade 
Motora adaptada, serão realizadas as seguintes ações: Direito das pessoas com 
necessidades especiais, esporte paraolimpico Brasileiro, Sexualidade da pessoa 
comn deficiência, educação inclusiva, Bioética e deficiência e informações sobre 
as pesquisas realizadas pelo laboratório de atividade motora adaptada  

Contato                  EMAIL: rudney@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 84083698 / 48 33218651  

 
 

Nome: Dança na Escola  
Protocolo: 15490.118.6010.09102008  

Coordenador: Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A música, o movimento e a dança caracterizaram mudanças de comportamento 
das pessoas, em diferentes épocas, marcando novos estilos de vida. Este 
projeto tem como objetivo oferecer aos alunos e a comunidade do bairro Monte 
Serrat, aulas de dança como inclusão social, educação e saúde. As aulas serão 
ministradas na escola Lúcia do Livramento May Vorni, no Monte Serrat (Morro 
da Caixa) por bolsista matriculado no curso de Educação Física do CEFID tendo 
o acompanhamento da Coordenadora. A avaliação será feita quinzenalmente 
para verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados 
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Contato                  EMAIL: nanaguim@terra.com.br  
                             Fone/Contato: (48)32499422 / (48)33218656 / 99811607  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: V Maratona de Anatomia  
Protocolo: 14622.128.6185.20102008  

Coordenador: Silvia Rosane Parcias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A Maratona de Anatomia consiste em um evento de caráter universitário onde o 
processo ensino-aprendizagem é trabalhado de forma diferenciada e ampliando 
o modelo convencional. Este projeto associado a um novo processo de 
aprendizagem tem como objetivo fomentar o ensino-aprendizagem estimulando 
o aluno ao estudo dos conteúdos desenvolvidos na disciplina de anatomia, 
promovendo a pesquisa e o raciocínio crítico, a capacidade de resolver 
problemas, estimulando o trabalho em equipe , incentivando o espírito de 
solidariedade e a interação entre docentes e discentes. O público alvo do evento 
são os alunos dos cursos de fisioterapia e educação física matriculados nas 
disciplinas de anatomia I e II do CEFID/UDESC no semestre de 2008. Serão 
realizadas várias atividades: provas de maratona intelectual teórica e prática, 
apresentação de talento cultural e artístico, doação de sangue e arrecadação de 
alimentos. Ao final do evento será realizada a verificação do alcance dos 
objetivos propostos, baseado na organização e análise dos dados obtidos do 
questionário respondido pelo aluno participante, através de estatística descritiva 
e análises comparativas.  

Contato                  EMAIL: sil_pa13@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 48 32491856 / 33218600 / 48 84091736  

 
 

Nome:
 

(Programa) NUFICAR - NUCLEO DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA DO 
CEFID/UDESC  

Protocolo: 16566.118.6478.02112008  
Coordenador: Darlan Lauricio Matte - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  
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Resumo da 
Proposta:

 

O NUCLEO DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA SE PROPÕE A 
DESENVOLVER A ÁREA DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA. SERÃO 
DESENVOLVIDAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ATENDIMENTO 
FISIOTERAPEUTICO NA ÁREA PARA A COMUNIDADE DE ATUAÇÃO DO CURSO 
DE FISIOTERAPIA DA UDESC.  

Contato                  EMAIL: d2dlm@terra.com.br  
                             Fone/Contato: 48 3321 8600 / 48 3321 8657 / 48 9923 9498  
 
 
 
 
 

Nome:
 

Curso de capacitação para bateria de avaliação da aptidão funcional para idosos 
- AAHPERD  

Protocolo: 15829.128.6134.03112008  
Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Trata-se de um curso de capacitação para aplicação da bateria de testes da 
AAHPERD, promovido pelo Laboratório de Gerontologia da UDESC. O curso tem 
como objetivo proporcionar fundamentação teórica e capacitação prática sobre 
a avaliação da aptidão funcional dos idosos, através da referida bateria. 
Acontecerá dia 20 de novembro de 2008, nas dependências do CEFID/UDESC, 
com carga-horária de 10 horas, sendo metade teórico e, a outra metade 
prático.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  

 
 

Nome: (Programa) Programa de Atividade Física para a Comunidade  
Protocolo: 17070.118.6206.23112008  

Coordenador: Ana Claudia Vieira Martins - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Programa tem como objetivo oferecer atividade física para a comunidade 
universitária e em geral nas modalidades de artes marciais (karatê Estilo 
Shubu-Dô), natação e hidroginástica e natação para pessoas portadoras de 
deficiência física (natação paraolímpica). Deste modo têm-se a intervenção no 
processo de melhorias na saúde em geral de seus praticantes, na formação do 
caráter, na integração e sociabilização, resultando em hábitos rotineiros e 
consequentemente promovendo otimização de suas qualidades de vida.  

Contato                  EMAIL: d2acvm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32483591 / 33218600 / 84136168  
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Nome:
 

(Programa) Psicologia do Exercício e do Esporte aplicada à saúde. (Cópia) 25-
11-2008  

Protocolo: 17132.118.6283.25112008  
Coordenador: Alexandro Andrade - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este programa tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) a partir de uma aboradagem multidisciplinar (caminhadas, 
yoga e psicoterapia em grupo) sob o enfoque da psicologia do exercício. 
Inspirada na famosa citação latina 'corpo são, mente sã', esta proposta atua de 
maneira diferente da oferecida pelos tratamentos convencionais. Participarão 
deste programa portadores de SFM provenintes da Clínica de Fisioterapia do 
CEFID/UDESC além da população em geral. Eles participarão de um dos 
projetos vinculados, que contém caminhada (orientada e monitorada), Yoga 
(exercícios respiratórios, posturas, meditação/relaxamento e filosofia) e um 
grupo de psicoterapia. Os participantes serão caracterizados quanto aos 
aspectos sócio-demográficos e clínicos. Sua evolução será registrada por 
avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, estados de humor, 
ansiedade, depressão, estresse, percentual de gordura e condicionamento 
físico. Com excessão da caracterização, as avaliações restantes serão realizadas 
a cada dois meses. Será também aplicada, semanalmente, uma ficha de 
controle de variáveis intervenientes (dor, estado emocional, saúde, hábitos, 
sono, medicamentos, etc). Espera-se, com a realização deste programa, aliviar 
os sintomas dos participantes. Além disso, esta ação possibilita aos acadêmicos 
e profissionais associados uma integração entre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.  

Contato                  EMAIL: d2aa@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600  
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Nome:
 

Abordagem multidisciplinar e psicologia do exercício na avaliação e tratamento 
de pessoas portadoras de síndrome da fibromialgia. (Cópia) 25-11-2008  

Protocolo: 17129.121.6283.25112008  
Coordenador: Alexandro Andrade - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) a partir de uma abordagem multidisciplinar (caminhadas, 
yoga e psicoterapia em grupo) sob o enfoque da psicologia do exercício. Este, 
foi inspirada na citação latina 'corpo são, mente sã', esta proposta atua de 
maneira diferente da oferecida pelos tratamentos convencionais. Participarão 
deste projeto portadores de SFM provenintes da Clínica de Fisioterapia do 
CEFID/UDESC além da população em geral. Eles participarão de caminhada 
(orientada e monitorada) e Yoga (exercícios respiratórios, posturas, 
meditação/relaxamento e filosofia) duas vezes por semana, além de um grupo 
de psicoterapia, uma vez por semana. Os participantes serão caracterizados 
quanto aos aspectos sócio-demográficos e clínicos. Sua evolução será registrada 
por avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, estados de 
humor, ansiedade, depressão e estresse. Com excessão da caracterização, as 
avaliações restantes serão realizadas a cada dois meses. Será também 
aplicada, semanalmente, uma ficha de controle de variáveis intervenientes (dor, 
estado emocional, saúde, hábitos, sono, medicamentos, etc). Espera-se, com a 
realização deste projeto, aliviar os sintomas dos participantes. Além disso, esta 
ação possibilita aos acadêmicos e profissionais associados uma integração entre 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Contato                  EMAIL: d2aa@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600  
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Nome:
 

Exercício físico, caminhada e psicologia do exercício no tratamento de pessoas 
portadoras de síndrome da fibromialgia. (Cópia) 25-11-2008  

Protocolo: 17124.121.6283.25112008  
Coordenador: Alexandro Andrade - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) através da prática da atividade física caminhada sob o 
enfoque da psicologia do exercício físico. Os participantes serão caracterizados 
quanto aos aspectos sócio-demográficos e clínicos. Para registrar sua evolução 
serão realizadas avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, 
estados de humor, ansiedade, depressão, estresse, antropometria e avaliação 
ergoespirométrica. A caracterização sócio-demográfica e clínica ocorrerá no 
início das atividades. A avaliação antropométrica ocorrerá no início e final do 
semestre. A avaliação ergoespirométrica ocorrerá anualmente. O restante das 
avaliações serão realizadas a cada dois meses. Será também aplicada, 
semanalmente, uma ficha de controle de variáveis intervenientes (dor, estado 
emocional, saúde, hábitos, sono, medicamentos, etc). Espera-se com a 
realização deste projeto proporcionar alívio dos sintomas dos pacientes por 
meio dos benefícios proporcionados pelo exercício físico/caminhada, 
possibilitando aos acadêmicos e profissionais uma integração entre as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Contato                  EMAIL: d2aa@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600  
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Nome:
 

Psicologia do exercício, terapia integrativa e yoga na avaliação e tratamento de 
pessoas portadoras de síndrome da fibromialgia. (Cópia) 25-11-2008  

Protocolo: 17123.121.6283.25112008  
Coordenador: Alexandro Andrade - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) através da prática de Yoga sob o enfoque da psicologia do 
exercício. A proposta é utilizar uma abordagem integrativa, diferente da 
oferecida pelos tratamentos convencionais. Participarão deste projeto pacientes 
portadores de SFM provenintes da Clínica de Fisioterapia do CEFID/UDESC além 
da população em geral. Eles participarão da prática de Yoga, que será 
constituída de exercícios respiratórios, posturas psicofísicas, 
meditação/relaxamento e filosofia do Yoga e que ocorrerá duas vezes por 
semana, com duração de 90 minutos. Os participantes serão caracterizados 
quanto aos aspectos sócio-demográficos e clínicos. Para registrar sua evolução 
serão realizadas avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, 
estados de humor, ansiedade, depressão e estresse. Com exceção da 
caracterização, as avaliações restantes serão realizadas a cada dois meses. 
Será também aplicada, semanalmente, uma ficha de controle de variáveis 
intervenientes (dor, estado emocional, saúde, hábitos, sono, medicamentos, 
etc). Espera-se, com a realização deste projeto, aliviar os sintomas dos 
participantes através da conscientização corporal proporcionada pela terapia 
oferecida. Além disso, essa ação possibilita aos acadêmicos e profissionais 
associados uma integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Contato                  EMAIL: d2aa@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218600  

 
 

Nome: INTEGRAÇÃO PELO ESPORTE ADAPTADO-BASQUETEBOL (Cópia) 02-12-2008  
Protocolo: 17271.53.6311.02122008  

Coordenador: Paulo Henrique Xavier de Souza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Projeto de inclusão social através de atividades esportivas para pessoas com 
deficiência física, na modalidade de basquetebol sobre rodas, onde serão 
desenvolvidos aspectos técnicos, táticos, regulamentares e sociais dos 
participantes. As atividades serão ministradas nas dependências do CEFID, 
sendo ministradas por profissionais contratados pela Associação 
Florianopolitana de Deficientes Físicos- AFLODEF. Este projeto é desenvolvido 
em parceria com a AFLODEF.  
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Contato                  EMAIL: d2phxs@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 3228 2980 / 48 33218600 / 48 99310204  
 
 
 

Nome:
 

Detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento em atletas e 
participantes de programas de reabilitação.  

Protocolo: 16585.118.6235.17122008  
Coordenador: Tales de Carvalho - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O propósito da ação é de avaliar,investigar e diagnosticar de forma precoce a 
síndrome do excesso de treinamento que atinge atletas, bem como pacientes 
com doenças crônico-degenerativas em atividade de reabilitação. Implementar 
um serviço de avaliação utilizando ferramentas diagnósticas diversas no âmbito 
clínico, psicológico e laboratorial, de forma a aplicá-las de forma periodizada 
nos ciclos de treinamentos dos atletas ou periodicamente nos programas de 
reabilitação. Diante deste propósito informações valiosas serão colhidas e 
analisadas a fim de evitar ou tratar a síndrome do excesso de treinamento, a 
qual uma vez instalada manifesta-se sob diversos sinais e sintomas negativos à 
saúde do atleta ou do paciente em processo de reabilitação.  

Contato                  EMAIL: tales@cardiol.br  
                             Fone/Contato: 3223-5855 / 33218600 / 9983-0721  

 
 

Nome: (Programa) Nucleo de estudos e treinamento de Voleibol - NETVOLEI  
Protocolo: 16544.118.6142.12022009  

Coordenador: Fernanda Tolentino de Souza Bleyer - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 ser 
encontrados no site oficial do Núcleo (www.netvolei.cjb.net).  

Contato                  EMAIL: sbleyer@uol.com.br  
                             Fone/Contato: 48 33241154 / 48 33218600 / 48 99111030  
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Nome: Copa Mega Net de Voleibol (Cópia) 03-11-2008  

Protocolo: 16575.53.6142.12022009  
Coordenador: Fernanda Tolentino de Souza Bleyer - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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 – NETVOLEI.  

Contato                  EMAIL: sbleyer@uol.com.br  
                             Fone/Contato: 48 33241154 / 48 33218600 / 48 99111030  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Treinamento e Participações em competições das Equipes do NETVOLEI/UDESC 
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– Categorias de Base. (Cópia) 03-11-2008  
Protocolo: 16577.53.6142.12022009  

Coordenador: Fernanda Tolentino de Souza Bleyer - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: sbleyer@uol.com.br  
                             Fone/Contato: 48 33241154 / 48 33218600 / 48 99111030  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Treinamento e Participações em competições das Equipes do NETVOLEI/UDESC 
– Categoria Adulto. (Cópia) 03-11-2008  
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Protocolo: 16579.53.6142.12022009  
Coordenador: Fernanda Tolentino de Souza Bleyer - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 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.  

Contato                  EMAIL: sbleyer@uol.com.br  
                             Fone/Contato: 48 33241154 / 48 33218600 / 48 99111030  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: voleibol master (Cópia) 03-11-2008  
Protocolo: 16580.53.6142.12022009  

Coordenador: Fernanda Tolentino de Souza Bleyer - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
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Unidade de 
Origem:

 Departamento de Desportos  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: sbleyer@uol.com.br  
                             Fone/Contato: 48 33241154 / 48 33218600 / 48 99111030  

 
 

Nome: Natação para terceira idade  
Protocolo: 15045.53.6134.18022009  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de natação para a Terceira Idade do programa de extensão Grupo de 
Estudos da Terceira Idade –GETI foi criado em agosto de 1996 pela Profª 
Giovana Zarpellon Mazo com o objetivo de oportunizar aos idosos da 
comunidade atividade física no meio líquido, por meio do aprendizados dos 
diferentes tipos de nados, que apresenta benefícios biopsicossociais no processo 
de envelhecimento. O projeto é realizado na piscina do CEFID e iniciou com 9 
idosos. Aos poucos ele cresceu, aumentando o número de participantes e de 
turmas. O projeto ocorre durante a semana, com duas sessões de 50 minutos 
cada. Ele tem como coordenação uma professora e a participação de alunos da 
graduação em Educação Física e pós-graduação.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  
 
 
 
 
 

Nome: Caminhada para a terceira idade  
Protocolo: 15054.53.6134.18022009  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
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Área Temática 
Principal:

 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto Caminhada para a terceira idade do programa de extensão GETI foi 
implementado em março de 2008 pela profa do CEFID Giovana Zarpellon Mazo, 
com o objetivo de oportunizar as pessoas da terceira idade da comunidade a 
prática orientada da caminhada, a qual apresenta diversos benefícios 
biopsicossociais no processo de envelhecimento. O projeto terá uma turma com 
no máximo 30 alunos, com 55 anos ou mais de idade. As aulas ocorrerão na 
pista de atletismo do CEFID e na pista do Parque de Coqueiros, duas vezes por 
semana, com duração de 60 minutos. Inicialmente as atividades, os aluno serão 
avaliados quanto a sua capacidade cardiopulmonar para auxiliar na prescrição 
do exercício, bem como, quanto aos aspectos motivacionais para a prática.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  

 
 

Nome: Dança para a terceira idade  
Protocolo: 15172.53.6134.18022009  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

No decorrer da história a dança sofreu várias modificações até ser o que ela é, 
uma forma de atividade física em que o homem se utiliza por prazer ou por 
performance. A dança uma seqüência de gestos, passos e movimentos 
corporais com ritmo musical. Para idosos, a atividade física com música pode 
criar um contexto positivo e agradável e, dessa maneira, tornar-se uma 
intervenção adequada para que os indivíduos permaneçam em atividade. Nesse 
contexto, as aulas de dança do projeto de extensão GETI – Grupo de Estudos 
da Terceira Idade, visam trabalhar atividades aeróbicas e ritmadas, diferentes 
tipos de dança, com encontros divertidos e dinâmicos, duas vezes por semana, 
com duração de 50 minutos cada, a fim de manter e/ou melhorar a aptidão 
funcional e o bem-estar das idosas por meio da dança.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  
 
 
 
 
 
 

Nome: Hidroterapia para a Terceira Idade  
Protocolo: 15196.53.6134.18022009  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da  O projeto de Hidroterapia para a Terceira Idade do programa de extensão 
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Proposta: Grupo de Estudos da Terceira Idade – GETI foi criado em agosto de 2008, como 
projeto piloto, pela Profª Rita de Cássia Paula Souza com o objetivo de 
oportunizar aos idosos da comunidade a reabilitação física no meio líquido, bem 
como proporcionar benefícios biopsicossociais no processo de envelhecimento. 
Inicialmente os idosos serão avaliados cinético funcionalmente e posteriormente 
será desenvolvido o programa de reabilitação. As sessões ocorrerão 
individualmente na piscina terapêutica do CEFID, duas vezes por semana, com 
duração de 60 minutos cada.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  

 
 

Nome: Hidroginástica para a Terceira Idade  
Protocolo: 15213.53.6134.18022009  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de Hidroginástica para a Terceira Idade do programa de extensão 
Grupo de Estudos da Terceira Idade –GETI foi criado em agosto de 1996 pela 
Profª Giovana Zarpellon Mazo com o objetivo de oportunizar aos idosos da 
comunidade exercícios físicos no meio líquido, que apresenta benefícios 
biopsicossociais no processo de envelhecimento. O projeto é realizado na 
piscina do CEFID e iniciou com 22 idosas. Aos poucos ele cresceu, aumentando 
o número de participantes e de turmas. Atualmente tem três turmas, uma no 
turno matutino e duas no vespertino, com aproximadamente 40 idosos em cada 
turma. As aulas ocorrem na piscina do CEFID, duas vezes por semana, com 
duração de 50 minutos cada.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  
 
 
 
 
 
 

Nome: PREVENÇÃO EM TRAUMAS NÃO INTENCIONAIS DOMÉSTICOS E DE LAZER  
Protocolo: 10518.118.6253.19022009  

Coordenador: Monique da Silva Gevaerd - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O Projeto de Prevenção em Traumas não Intencionais (acidentes) Domésticos e 
de Lazer em Florianópolis, visa a disseminação de informações sobre prevenção 
de acidentes domésticos e de lazer à comunidade do nosso município. Para 
tanto, pretende divulgar através de palestras, seminários e folhetos 
informativos formas de prevenir os principais Traumas não Intencionais 
Domésticos e de Lazer e seus mecanismos de lesão, de acordo com cada faixa 
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etária, com o objetivo de aumentar a segurança nas residências e nos 
ambientes de Lazer. As palestras serão realizados em Escolas, Creches, Postos 
de Saúde, Grupos de Idosos e de Jovens, Associações de Bairros, entre outras 
localidades, sendo que a equipe de execução do projeto irá se deslocar até o 
local para a realização das atividades. As inscrições são gratuitas e serão 
abertas para as instituições e grupos interessados. O agendamento para as 
palestras poderão ser efetuados no Laboratório de Análise Multisetorial 
(MULTILAB) do CEFID/UDESC. pelo telefone: 3321-8641 ou pelo e-mail: 
multilab.udesc@yahoo.com.br.  

Contato                  EMAIL: moniquegevaerd@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 48-32486957 / 48-33218641 / 48-99917276  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Bioquímica Preventiva  
Protocolo: 14739.118.6253.19022009  

Coordenador: Monique da Silva Gevaerd - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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>100mg/dL, triglicerídeos >150mg/dL, HDL-colesterol nos homens <40mg/dL e 
nas mulheres <50mg/dL. O projeto tem como objetivo disponibilizar à 
comunidade avaliações antropométricas e exames laboratoriais específicos para 
o diagnóstico da SM; bem como orientação sobre hábito alimentares e de 
atividade física, visando a conscientização sobre a mudança de estilo de vida.. 
Por fim, acredita-se que a implantação de medidas preventivas, através da 
conscientização da comunidade sobre a realização de exames periódicos, 
reeducação alimentar e a prática regular de atividade física, possam melhorar a 
qualidade de vida de indivíduos com SM.  

Contato                  EMAIL: moniquegevaerd@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 48-32486957 / 48-33218641 / 48-99917276  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Programa de Atividade Física para indivíduos com Artrite Reumatóide  
Protocolo: 15010.118.6460.19022009  

Coordenador: Susana Cristina Domenech - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

A Artrite Reumatóide (AR), é uma doença auto-imune, caracterizada pela 
destruição das articulações, com conseqüente redução da função articular. As 
principais queixas são dor e rigidez em múltiplas articulações. Adicionalmente, 
pode causar mal-estar, nódulos reumatóides, vasculite, atrofia e fraqueza 
muscular. Estas manifestações levam à diminuição da capacidade aeróbica e da 
habilidade funcional, prejudicando a realização das atividades diárias e 
profissionais. Conseqüentemente, aumentam a ansiedade, reduzem a auto-
estima e geram depressão, prejudicando qualidade de vida dos pacientes. 
Diante do exposto, a participação em programas de atividade física, adequados 
às necessidades dessa população, tem demonstrado reduzir o impacto da 
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doença, quanto às disfunções físicas e às habilidades funcionais, incrementando 
a qualidade de vida dos mesmos. Portanto, o presente projeto pretende 
disponibilizar à comunidade, a possibilidade de participação em um programa 
de atividade física específico para indivíduos portadores de AR, adequado às 
limitações e necessidades decorrentes da doença; associado a um 
acompanhamento clínico laboratorial. Por fim, acredita-se que a implantação de 
medidas terapêuticas visando a conscientização da comunidade, a realização de 
exames periódicos e a prática regular de atividade física, possam reduzir os 
custos no tratamento e melhorar a qualidade de vida de indivíduos com AR. 

Contato                  EMAIL: scdomenech@gmail.com  
                             Fone/Contato: 38791970 / 33218681 / 91015053  

 
 

Nome: Projeto Piloto: ESCOLA AQUÁTICA DE BEM ESTAR  
Protocolo: 15094.118.6221.19022009  

Coordenador: Rita de Cássia Paula Souza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

A Escola Aquática de Bem Estar é uma proposta de oferecer o aprendizado, 
vivência e praxis de métodos e técnicas contemporâneas de terapia aquática 
aos acadêmicos e profissionais da área da saúde no atendimento à comunidade. 
A proposta utilizará como Projeto Piloto: o ensino do método HALLIWICK para 
atendimento de crianças e adolescentes com necessidades especiais, e o ensino 
da técnica WATSU, para atendimento de adultos com dor crônica, indicados pela 
clínica de fisioterapia do CEFID. As ações serão desenvolvidas na piscina 
terapêutica, nas dependências do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - 
CEFID - Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.  

Contato                  EMAIL: rita12cps@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32855446 / 33218600 / 48-99121373  

Nome: II Semana Acadêmica de Fisioterapia e Educação Física  
Protocolo: 15019.118.6221.19022009  

Coordenador: Rita de Cássia Paula Souza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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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Contato                  EMAIL: rita12cps@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32855446 / 33218600 / 48-99121373  

 
Nome: (Programa) Grupo de Estudos sobre Controle Postural e Movimento Funcional  

Protocolo: 16493.118.6330.03032009  
Coordenador: Gilmar Moraes Santos - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Fisioterapia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O programa de Controle Postural e Movimentos funcional visa congregar três 
eventos de extensão, ou seja, Exercícios Posturais para a Terceira Idade, 
Avaliação postural e tratamento com RPG em indivíduos cegos e Curso de 
Avaliação Postural Computadorizada e Anatomia Palpatória. O primeiro evento 
visa propor uma série de exercícios proprioceptivos para idosos, visando 
especialmente a prevenção de quedas. O segundo evento tenciona realizar 
avaliação postural e posterior tratamento com o método RPG em indivíduos 
cegos, visando uma melhor postura corporal e consequentemente melhor 
qualidade de vida nestes indivíduos. Finalizando, o terceiro evento propõe 
realizar um curso de avaliação postural e anatomia palpatória aos alunos do 
curso de Fisioterapia, visando embasar as avaliações que serão realizadas nos 
dois primeiros eventos anteriormente citados, bem como propiciar aos 
acadêmicos uma forma de avaliação quantitativa que melhore o processo de 
avaliação fisioterapêutica e, consequentemente, o tratamento. Os eventos 
deverão ocorrer no ano de 2009, iniciando no mês de março e finalizando no 
mês de dezembro.  

Contato                  EMAIL: d2gms@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 33218610 / 48 33218600  

 
Nome: Cantoterapia  

Protocolo: 15057.118.6622.04032009  
Coordenador: Sergio Eduardo Parucker - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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.  

Contato                  EMAIL: d2sep@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32486381 / 3321-8600  
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Nome: Yoga para a terceira idade  
Protocolo: 15251.53.6622.04032009  

Coordenador: Sergio Eduardo Parucker - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de extensão yoga para a terceira idade faz parte do Programa de 
Extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade- GETI. Ele tem como objetivo 
desenvolver a saúde das pessoas da terceira idade em todos os seus níveis: 
físico, mental, social e espiritual. Este projeto vem sendo realizado desde 2002, 
tem no máximo 15 alunos e ocorre na sala de judô do CEFID/UDES. As aulas 
acontecem duas vezes por semana, com duração de uma hora. Integrar-se 
consigo mesmo e com o grupo é a essência deste trabalho que é vivenciado por 
meio de posturas e consciência corporal, exercícios respiratórios, relaxamento e 
meditação. No início do semestre os idosos são avaliados quanto à condição de 
saúde por meio de consulta médica e quanto a aptidão física por meio da 
bateria de testes da AAHPERD (OSNESS et al., 1990). No final do ano 
novamente são avaliados quanto à aptidão física para verificar se houve 
melhora a partir da yoga. Também os participantes avaliam o projeto.  

Contato                  EMAIL: d2sep@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32486381 / 3321-8600  
 

Nome: Ginástica para a terceira idade  
Protocolo: 15218.53.6134.20032009  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de ginástica para a terceira idade do programa de extensão Grupo de 
Estudos da Terceira Idade tem como objetivo implementar a ginástica para 
desenvolver e manter a capacidade funcional dos idosos portadores de doenças 
crônico-degenerativas por tempo prolongado. Este projeto é fruto de uma 
parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Centro de Desportos 
(CDS) da UFSC. Nos CS iniciou em agosto de 2006 e no CEFID em 2008. 
Atualmente atende aproximadamente 250 idosos. O projeto citado oportuniza 
estágio acadêmico para estudantes de Educação Física, além de oferecer campo 
para realização de pesquisas. As aulas de ginástica ocorrerão no espaço físico 
dos Centros de Saúde (CS), 3 vezes por semana, com duração de 60min. No 
CEFID ocorrerá no ginásio 3, duas vezes por semana, com duração de 50 min. 
Os idosos que participam do projeto nos CS são encaminhados pelos médicos 
das CS e no CEFID os que se inscrevem no GETI. No início e no final do projeto 
de ginástica os idosos são avaliados quanto a sua aptidão funcional e bem-
estar. Os idosos avaliam o projeto durante o processo, a partir dos 
questionamentos dos professores e supervisores.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  
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Nome: Universidade Aberta para a Terceira Idade  
Protocolo: 15242.53.6134.07042009  

Coordenador: Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Educação Física  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto Universidade Aberta para a Terceira Idade faz parte do programa de 
extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade –GETI com início no primeiro 
semestre de 2009, com o objetivo de proporcionar as pessoas da terceira idade 
informações teóricas-práticas sobre o processo de envelhecimento humano. 
Para isto será realizado curso com palestras de cunho teórico-prática sobre 
diferentes assuntos relacionados aos aspectos do processo de envelhecimento 
humano: demografia e epidemiologia, processo saúde/doença, legislação, lazer, 
atividade física, atividades culturais e ocupacionais, viver ativo entre outros. O 
curso é anual, com encontros quinzenais, com duração de 3 horas cada (total=6 
horas/mês), num total de 60 horas/aula. Este curso terá no máximo 25 alunos, 
com 55 anos ou mais de idade e ocorrerá em uma sala de aula do CEFID. O 
conteúdo do curso será organizado por dois professores docentes do CEFID com 
a participação dos alunos. Para ministrar as palestras serão convidados 
professores da UDESC e profissionais de diferentes entidades parceiras, com 
formação em educação física, enfermagem, medicina, fisioterapia.... No final do 
semestre será feita uma avaliação do curso, a partir das sugestões serão 
replanejados os conteúdos do curso. No final deste os alunos receberão um 
certificado de participação.  

Contato                  EMAIL: d2gzm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33218616  
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Nome: “ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS DE ALTO RISCO SOCIAL”  
Protocolo: 7475.50.6125.21022008  

Coordenador: Francisco Rosa Neto - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde 

Resumo:

 

ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS DE ALTO RISCO SOCIAL Este 
Programa de Estimulação Precoce visa atender crianças de alto risco 
social, na faixa etária de 0 a 2 anos, provenientes de um ambiente 
familiar afetivamente carente e/ou sem condições propícias ao seu 
desenvolvimento. Por estas razões, são admitidas no Lar São Vicente de 
Paulo, pertencente à Irmandade do Divino Espírito Santo, financiado pela 
PROMENOR. Através de técnicas educativas e reabilitadoras, procurar-se-
á estimular a área neuropsicomotora destas crianças e impulsionar o 
desenvolvimento de habilidades básicas das crianças, evitando ou 
minimizando prejuízos no desenvolvimento, além de fortalecer seus 
vínculos afetivos e sociais. As crianças serão monitoradas no início do 
semestre ou na inserção no programa e próximo ao fim do semestre, 
através da Escala de Desenvolvimento Psicomotor de Brunet-Lèzine, e o 
acompanhamento feito através da Ficha de Observação de Sanchez e 
Martines. O programa de intervenção será realizado de forma 
individualizada ou em pequenos grupos, respeitando as necessidades de 
cada criança e realizar-se-á quatro vezes por semana. 

Contato: 3321-8629 
Email: franciscorosaneto@terra.com.br 
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Nome: 
 

“PREMAUROS: AVALIAÇÃO E INTERVENÇAO 
NEUROPSICOMOTORA”  

Protocolo:  7480.53.6125.21022008  
Coordenador:  Francisco Rosa Neto - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O Projeto de Extensão Universitária, denominado “Prematuros” 
promove um programa de avaliação e estimulação 
neuropsicomotora visando o equilíbrio e as compensações dos 
déficits encontrados em crianças de 4 a 24 meses de idade, com 
histórico de prematuridade (Idade gestacional inferior á 38 
semanas gestacionais), que apresentam dificuldades no 
desenvolvimento neuropsicomotor, encaminhadas pelas 
instituições que trabalham com esta clientela (clínicas, hospitais, 
ect), assim como, pelos familiares. Considerando a necessidade de 
se atuar de forma preventiva sobre o desenvolvimento 
neuropsicomotor, sabendo que são diversos os fatores que podem 
afetar negativamente o Desenvolvimento Neuropsicomotor na 
primeira infância, assim sendo esta uma população imatura, leva-
nos á avaliá-las, afim de identificar fatores intervenientes sobre 
seu desenvolvimento, analisando características posturais, 
oculomotoras, de linguagem e sociabilização, assim justifica-se o 
planejamento deste Projeto, que visa ampliar o trabalho 
desenvolvido no Laboratório de Desenvolvimento Humano – 
LADEHU, juntamente com a Coordenadoria de Extensão do 
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CEFID/UDESC, atendendo a população, oriunda de diferentes 
partes do Estado de Santa Catarina, encaminhadas pelo HU/UFSC, 
que necessitam de intervenção neuropsicomotora. Os resultados 
encontrados nas avaliações destacam a necessidade de 
intervenção junto a esta população, procurando contribuir para o 
desenvolvimento integral desta clientela. 

Contato:  3321-8629 
Email:  franciscorosaneto@terra.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM GÊNERO, SEXUALIDADE E 
CORPOREIDADE  

Protocolo:  7311.53.6497.21022008  
Coordenador:  Fernando Luiz Cardoso - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Ginástica, Recreação e Rítmica  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

Este projeto de evento tem como característica implantar o 
Seminário de Pesquisa sobre Gênero, Sexualidade e Corporeidade 
que terá um caráter anual a partir de 2008. Esse seminário se 
caracterizará por ser a maior vitrine de Gênero, Sexualidade e 
Corporeidade(LAGESC) do Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte da UDESC. O evento acontecerá todos os anos e terá 
duração de uma semana útil no período noturno entre 18hs e 22hs 
no auditório I do CEFID?UDESC. A essência desse evento será de 
concentrar todas as defesas de mestrado deste laboratório, onde 
os interessados possam assistir ao processo, seguido de uma 
conferência correlata ao assunto por uma ou mais autoridades que 
tiveren participação nas referidas bancas. Este evento terá uma 
natureza pública e gratuita e será direcionado a alunos de 
graduação e pós-graduação que tenham interesse em discutir e 
aprender e desenvolver pesquisas nesse campo relacionado às 
ciências do movimento humano. O evento terá carga horária de 20 
horas aula e fornecerá certificados aos palestrantes e 
conferencistas. 

Contato:  9945 3070 / 32442260 
Email:  d2flc@udesc.br 
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Nome: 
 

INTERVENÇÃO MOTORA EM CRIANÇAS COM CARDIOPATIA 
CONGÊNITA  

Protocolo:  7501.53.6125.22022008  
Coordenador:  Francisco Rosa Neto - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O Projeto de Intervenção Motora em Crianças com Cardiopatia 
Congênita, tem como objetivo promover um programa de 
intervenção motora no formato de sessões de psicomotricidade 
para crianças com cardiopatia congênita, encaminhadas pelo 
Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG). Desenvolvido nas 
dependências do CEFID/UDESC e LADEHU, sob formato de projeto 
de extensão universitária. Conta com a participação de 
professores, acadêmicos e outros profissionais. É realizado em 
duas sessões semanais, com duração de 50 minutos em 2 turnos 
matutino e vespertino. Dividido em etapas, na primeira a criança é 
submetida a uma avaliação motora, através dos testes da Escala 
de Desenvolvimento Motor – EDM (Rosa Neto, 2002), que avalia as 
áreas da motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema 
corporal, organização espacial, organização temporal, bem como a 
lateralidade. Na segunda etapa, quando necessário, é realizada a 
intervenção motora que é composta de atividades lúdicas como: 
jogos, brinquedos cantados, circuitos, mímicas, atividades de 
colagem e de socialização. Na terceira etapa, a criança é 
reavaliada após um período mínimo de seis meses de intervenção, 
se necessário, a criança continua 

Contato:  3321-8629 
Email:  franciscorosaneto@terra.com.br 
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Nome:  ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO PARA ATLETAS DE TRIATLO”  
Protocolo:  7503.53.6125.22022008  

Coordenador:  Francisco Rosa Neto - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O triatlo é um esporte que vem crescendo em popularidade no 
Estado de Santa Catarina. Este crescimento se deu principalmente 
em adultos e pessoas de meia idade que buscam neste esporte a 
melhora da qualidade de vida. Em Florianópolis existe um grupo de 
atletas amadores, cerca de 50, que se reuniu em uma associação 
(ATRIJUR), com a supervisão técnica do Professor Roberto Lemos. 
Estes atletas treinam regularmente e necessitam 
acompanhamento e avaliação das variáveis fisiológicas e 
preventivas associadas a saúde e performance . Uma equipe 
multidisciplinar composta de profissionais de Educação Física e 
Fisioterapia acompanhará através deste projeto de Extensão 
Universitária estes atletas fazendo avaliações fisiológicas, técnicas, 
intervenções e tratamento fisioterápico nos laboratórios do Cefid e 
no local de treinamento da ATRIJUR ao longo da temporada. 

Contato:  3321-8629 
Email:  franciscorosaneto@terra.com.br 

 
 

Nome:  “SAÚDE ESCOLAR” Avaliação e Intervenção Multi e interdisciplinar  
Protocolo:  7517.53.6125.22022008  

Coordenador:  Francisco Rosa Neto - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Ciências da Saúde  
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Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O Projeto Saúde Escolar objetiva promover um programa 
direcionado ao acompanhamento do desenvolvimento infantil 
através de: avaliação do desenvolvimento motor, crescimento 
físico, aptidão física, postura corporal e podálica, rendimento 
escolar e aspectos psicossociais em crianças matriculadas de 1ª a 
4 ª séries do Ensino Fundamental na Escola Almirante carvalhal em
Florianópolis/SC. Após as avaliações, as crianças que necessitarem 
de intervenção serão encaminhas à Universidade e uma equipe 
multidisciplinar ficará encarregada de atender e contribuir para o 
desenvolvimento global dessa população. 

Contato:  3321-8629 
Email:  franciscorosaneto@terra.com.br 

 
Nome:  “MOTRICIDADE INFANTIL”  

Protocolo:  7518.53.6125.22022008  
Coordenador:  Francisco Rosa Neto - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O Projeto de Extensão Universitária, denominado 
“Psicomotricidade” promove um programa de avaliação, 
estimulação e reeducação psicomotora. Visa atingir o equilíbrio e 
as compensações dos déficits motores em crianças de 4 a 12 anos 
de idade, as quais apresentam dificuldades na aprendizagem, 
envolvendo situações como alterações na coordenação motora, 
hiperatividade, desatenção, transtorno de conduta e problemas na 
aprendizagem escolar. As crianças são encaminhadas pelas 
instituições que trabalham com esta clientela (escolas, clínicas, 
hospitais, etc.), assim como, pelos familiares. O projeto é 
desenvolvido no centro de Educação Física, Fisioterapia e 
desportos – CEFID/UDESC. 

Contato:  3321-8629 
Email:  franciscorosaneto@terra.com.br 

 
 

Nome:  Dança para a Terceira Idade  
Protocolo:  5219.50.6134.25022008  

Coordenador:  Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Educação Física  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 
 

No decorrer da história a dança sofreu várias modificações até ser 
o que ela é, uma forma de atividade física em que o homem se 
utiliza por prazer ou por performance. A dança uma seqüência de 
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gestos, passos e movimentos corporais com ritmo musical. Para 
idosos, a atividade física com música pode criar um contexto 
positivo e agradável e, dessa maneira, tornar-se uma intervenção 
adequada para que os indivíduos permaneçam em atividade. Nesse 
contexto, as aulas de dança do projeto de extensão GETI – Grupo 
de Estudos da Terceira Idade, visam trabalhar atividades aeróbicas 
e ritmadas, diferentes tipos de dança, com encontros divertidos e 
dinâmicos, duas vezes por semana, com duração de 50 minutos 
cada, a fim de manter e/ou melhorar a aptidão funcional e o bem-
estar das idosas por meio da dança. 

Contato:  33218616 
Email:  d2gzm@udesc.br 

 
Nome:  Natação para terceira idade  

Protocolo:  5387.22.6134.25022008  
Coordenador:  Giovana Zarpellon Mazo - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Educação Física  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O projeto de natação para a Terceira Idade do programa de 
extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade –GETI foi criado em 
agosto de 1996 pela Profª Giovana Zarpellon Mazo com o objetivo 
de oportunizar aos idosos da comunidade atividade física no meio 
líquido, por meio do aprendizados dos diferentes tipos de nados, 
que apresenta benefícios biopsicossociais no processo de 
envelhecimento. O projeto é realizado na piscina do CEFID e 
iniciou com 9 idosos. Aos poucos ele cresceu, aumentando o 
número de participantes e de turmas. O projeto ocorre durante a 
semana, com duas sessões de 50 minutos cada. Ele tem como 
coordenação uma professora e a participação de alunos da 
graduação em Educação Física e pós-graduação. 

Contato:  33218616 
Email:  d2gzm@udesc.br 
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Nome:  Universidade Aberta para a Terceira Idade  
Protocolo:  5466.50.6134.25022008  

Coordenador:  Giovana Zarpellon Mazo - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Educação Física  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto Universidade Aberta para a Terceira Idade faz parte do 
programa de extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade –GETI 
com início no primeiro semestre de 2008, com o objetivo de 
proporcionar as pessoas da terceira idade informações teóricas-
práticas sobre o processo de envelhecimento humano. Para isto 
será realizado curso com palestras de cunho teórico-prática sobre 
diferentes assuntos relacionados aos aspectos do processo de 
envelhecimento humano: demografia e epidemiologia, processo 
saúde/doença, legislação, lazer, atividade física, atividades 
culturais e ocupacionais, viver ativo entre outros. O curso é anual, 
com encontros quinzenais, com duração de 3 horas cada (total=6 
horas/mês), num total de 60 horas/aula. Este curso terá no 
máximo 25 alunos, com 55 anos ou mais de idade e ocorrerá em 
uma sala de aula do CEFID. O conteúdo do curso será organizado 
por dois professores docentes do CEFID com a participação dos 
alunos. Para ministrar as palestras serão convidados professores 
da UDESC e profissionais de diferentes entidades parceiras, com 
formação em educação física, enfermagem, medicina, 
fisioterapia.... No final do semestre será feita uma avaliação do 
curso, a partir das sugestões serão replanejados os conteúdos do 
curso. No final deste os alunos receberão um certificado de 
participação. 

Contato:  33218616 
Email:  d2gzm@udesc.br 
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Nome:  Caminhada para a terceira idade  
Protocolo:  5476.50.6499.25022008  

Coordenador:  Sérgio Carlos Cambruzzi - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Educação Física  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O projeto Caminhada para a terceira idade do programa de 
extensão GETI será implementado em março de 2008 pelos profs. 
do CEFID- Sérgio Carlos Cambruzzi e Giovana Zarpellon Mazo, com 
o objetivo de oportunizar as pessoas da terceira idade da 
comunidade a prática orientada da caminhada, a qual apresenta 
diversos benefícios biopsicossociais no processo de 
envelhecimento. O projeto terá duas turmas com no máximo 15 
alunos em cada, com 55 anos ou mais de idade. As aulas 
ocorrerão na pista de atletismo do CEFID, duas vezes por semana, 
com duração de 60 minutos cada. Inicialmente as atividades, os 
aluno serão avaliados quanto a sua capacidade cardiopulmonar 
para auxiliar na prescrição do exercício, bem como, quanto aos 
aspectos motivacionais para a prática. 

Contato:  32443850 / 32442909 
Email:  d2gzm@udesc.br 
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Nome:  Informática para a Terceira Idade  
Protocolo:  5481.50.6499.25022008  

Coordenador:  Sérgio Carlos Cambruzzi - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Educação Física  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O projeto Informática para a Terceira Idade faz parte do programa 
de extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade –GETI com início 
em 2000 com o objetivo de possibilitar aos idosos a inclusão 
digital, a partir de noções básicas de informática, sistema 
operacional e utilização da Internet (correio eletrônico) e 
navegação. O projeto tem duas turmas, uma para iniciantes e 
outra para avançado e ocorre na sala de informática do 
CEFID/UDESC, uma vez por semana e com duração de uma hora 
cada aula. Para a turma de iniciantes os conteúdos programáticos 
abordaram desde o ensino do que é o computador, descrição de 
suas partes físicas, sistema operacional, no caso o Windows, o 
aplicativo editor de texto (word) e a utilização da internet (correio 
eletrônico) e como navegar nela. Para a turma avançada os 
conteúdos são: navegação na Internet, correio eletrônico e 
aplicativos planilha eletrônica (excel) e processador de imagens 
(power point). No final de determinados conteúdos é aplicado uma 
prova teórico-prático para verificar o aprendizado dos alunos e 
corrigida em grupo, a partir desta e reforçado os conteúdos que 
ainda não foram aprendidos e é replanejadas as aulas. No final do 
curso os alunos receberão um certificado de participação. 

Contato:  32443850 / 32442909 
Email:  d2gzm@udesc.br 
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Nome:  Musculação para a Terceira Idade  
Protocolo:  5417.50.6622.25022008  

Coordenador:  Sergio Eduardo Parucker - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

O projeto de Musculação para a Terceira Idade do Programa de 
Extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade- GETI iniciou em 
agosto de 2006, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
do idoso por meio da prática da musculação e fortalecer o 
Programa do GETI como prática extensionista integradora do 
ensino e da pesquisa na comunidade universitária. No início do 
semestre os idosos são avaliados quanto à condição de saúde 
(consulta médica) e à aptidão física (bateria de testes da 
AAHPERD). As sessões de musculação são realizadas 3 vezes por 
semana com duração de 60 minutos cada aula, na academia de 
musculação do CEFID/UDESC. As sessões das aulas são compostas 
por um conjunto de 8 a 10 exercícios, que contemplem os 
principais grupamentos musculares. Cada exercício será realizado 
em 2 ou 3 séries, com sobrecargas que permitam 10 a 15 
repetições. O dimensionamento das cargas será feito por meio de 
testes de carga por repetição. As aulas terão as seguintes etapas: 
aquecimento (10 minutos), condicionamento muscular (40 
minutos), e volta à calma (10 minutos). As avaliações ocorrerão no 
final de cada semestre, seguindo o mesmo protocolo da avaliação 
inicial. 

Contato:  32486381 / 3321-8600 
Email:  d2sep@udesc.br 
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Nome:  Yoga para a terceira idade  
Protocolo:  5418.50.6622.25022008  

Coordenador:  Sergio Eduardo Parucker - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto de extensão yoga para a terceira idade faz parte do 
Programa de Extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade- GETI. 
Ele tem como objetivo desenvolver a saúde das pessoas da 
terceira idade em todos os seus níveis: físico, mental, social e 
espiritual. Este projeto vem sendo realizado desde 2002, tem no 
máximo 15 alunos e ocorre na sala de judô do CEFID/UDES. As 
aulas acontecem duas vezes por semana, com duração de uma 
hora. Integrar-se consigo mesmo e com o grupo é a essência 
deste trabalho que é vivenciado por meio de posturas e 
consciência corporal, exercícios respiratórios, relaxamento e 
meditação. No início do semestre os idosos são avaliados quanto à 
condição de saúde por meio de consulta médica e quanto a aptidão 
física por meio da bateria de testes da AAHPERD (OSNESS et al., 
1990). No final do ano novamente são avaliados quanto à aptidão 
física para verificar se houve melhora a partir da yoga. Também os 
participantes avaliam o projeto. 

Contato:  32486381 / 3321-8600 
Email:  d2sep@udesc.br 
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Nome:  Cantoterapia  
Protocolo:  5468.50.6622.25022008  

Coordenador:  Sergio Eduardo Parucker - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Ciências da Saúde  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2008 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde 

Resumo: 

 

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 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. 

Contato:  32486381 / 3321-8600 
Email:  d2sep@udesc.br 
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Nome: 

 

(Programa) PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS NA REGIÃO OESTE DE 
SANTA CATARINA  

Protocolo:  5623.49.6231.15022008  
Coordenador:  Liziane Schittler - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2008  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

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.  

Contato                  EMAIL: liziane@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 3366 6200 / 49 91355744  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Treinamento em Boas Práticas de Fabricação  
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Protocolo:  7422.53.6649.22022008  
Coordenador:  Carlos Alberto Severo Felipe - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

O programa de Boas Práticas de Fabricação é regulamentado pela resolução 
RDC n° 216 de 15 de setembro de 2004, é baseado na necessidade de 
elaboração de requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de 
alimentação. Este programa é um conjunto de medidas que visam a 
padronização e eficácia dos procedimentos de manipulação, higienização e 
estabelece características de estrutura em estabelecimentos que manipulam 
alimentos. O Treinamento em Boas Práticas de Fabricação e Ferramentas de 
Qualidade tem como objetivo qualificar acadêmicos do curso de Engenharia 
de Alimentos da UDESC para atuarem na implantação do programa de Boas 
Práticas de Fabricação e junto aos estabelecimentos de manipulação de 
alimentos participantes do programa  

Contato                  EMAIL: severopeixoto@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: / (49) 3366-6200 / (49) 9107-2311  

 
 
 

Nome:  V semana da Zootecnia  
Protocolo:  10091.53.12599.05052008  

Coordenador:  Diovani Paiano - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

O presente projeto de extensão universitária visa ampliar os conhecimentos 
da comunidade estudantil do curso de Zootecnia da Universidade do Estado 
de Santa Catarina e cursos de outras instituições de ensino superior, com 
palestras abordando assuntos de interesse atual na produção animal, bem 
como ampliar o relacionamento entre a comunidade universitária, 
produtores rurais e demais profissionais ligados à área. Para isso 
profissionais reconhecidos na sua área de atuação participarão do evento 
ministrando as palestras e participando das discussões técnicas em mesas 
redondas.  

Contato                  EMAIL: diovani@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 49 33119318  

 
 
 
 
 

Nome:  SEMINÁRIO FAXINALENSE DE BOVINOCULTURA DE LEITE  
Protocolo:  11020.53.6181.17062008  

Coordenador:  Antonio Waldimir Leopoldino da Silva - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
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Unidade de 
Origem: 

 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

A capacitação do produtor rural é um dos principais caminhos para o 
aumento da produtividade e para a melhoria da sustentabilidade - 
econômica, ambiental, cultural e social - dos sistemas de produção 
agropecuária. A presente ação extensionista consiste na organização e 
realização do Seminário Faxinalense de Bovinocultura de Leite, evento 
técnico de periodicidade anual, a ser realizado no Município de Faxinal dos 
Guedes/SC, com promoção do Clube de Integração e Troca de Experiências 
(CITE) 'Pioneiros do Faxinal', e apoio da Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina - EPAGRI, e da Prefeitura Municipal de Faxinal dos 
Guedes. A primeira edição do evento, agendada para o dia 17/julho/2008, 
abordará o tema 'A Sustentabilidade Produtiva da Pequena Propriedade 
Leiteira' e será constituída de 3 (três) palestras técnico-científicas e 1 (um) 
relato, acerca da existência e do trabalho realizado pelo CITE promotor. 
Espera-se um público acima de 350 pessoas, com intensa participação de 
produtores leiteiros do Município e da Região.  

Contato                  EMAIL: antonio@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 3329.8992 / (49) 3311.9300 / (49) 8839.3635  

 
 

Nome:  Dialogando com crianças e adolescentes sobre o tabagismo  
Protocolo:  12345.53.6509.04072008  

Coordenador:  Olga Maria Panhoca da Silva - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Enfermagem  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde  

Resumo da 
Proposta: 

 

Promover a saúde e prevenir a iniciação ao tabagismo das crianças e 
adolescentes do ensino fundamental e médio. Abordando os seguintes 
temas: Tabagismo e tabagismo passivo; Enfoque da propaganda sobre o 
adolescente; Doenças causadas pelo tabagismo e apresentação dos vídeos: 
“O câncer e seus fatores de risco” e “O homem de giz”.  

Contato                  EMAIL: olga@udesc.br  
                             Fone/Contato: 33241451 / 33119300 / 99170244  

 
 
 
 
 
 

Nome:  III Simpósio Catarinense de Nutrição Animal  
Protocolo:  13320.128.12599.26082008  

Coordenador:  Diovani Paiano - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
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Área Temática 
Principal: 

 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

O projeto de extensão universitária intitulado de III Simpósio Catarinense 
de Nutrição Animal, será realizado no município de Chapecó – SC, com o 
objetivo de fornecer novos conhecimentos na área de Nutrição Animal aos 
acadêmicos do Curso de Zootecnia da UDESC, acadêmicos de outros Cursos 
e ou outras Instituições de ensino, produtores e profissionais da região 
Oeste de Santa Catarina. O evento favorecerá a formação dos acadêmicos 
na área de nutrição animal. Além de estreitar os contatos entre o os 
acadêmicos, profissionais e produtores, assim como, os demais 
participantes do setor de nutrição animal. O evento será realizado nos dias 
11 e 12 de setembro do corrente e contará com oito palestras proferidas 
por profissionais de renome sobre os temas: nutrição de animais de 
estimação, nutrição de bovinos de corte e leite, suínos, aves, ovinos, 
peixes, caprinos e eqüinos. O evento foi planejado para que a área de 
nutrição animal seja abordada de forma ampla favorecendo a formação de 
profissionais críticos e atuantes, características fundamentais para o 
profissional zootecnista.  

Contato                  EMAIL: diovani@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 49 33119318  

 
 

Nome:  I – Congresso Brasileiro de Sustentabilidade na Produção de Alimentos  
Protocolo:  13851.128.17841.13102008  

Coordenador:  Gilmar de Almeida Gomes - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta: 

 

Conhecimento científico e aplicado devem, sempre que possível, ser 
atividades complementares que busquem o desenvolvimento. Existem 
várias iniciativas para o desenvolvimento do setor no estado, porém estas 
iniciativas têm ênfase no método de produção, no preço do produto e no 
custo da produção, sendo que estes eventos são organizados por 
Prefeituras, SEBRAE e EMBRAPA com enfoques mais ligados a aplicação que 
científico. Valorizar os aspectos científicos em conjunto com estas outras 
ações permitirá uma sinergia que possibilitará um maior desenvolvimento 
do setor.  

Contato                  EMAIL: gilmargomes@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49-99848953 / 33666200  

 
 

Nome: Educação ambiental: ética e responsabilidade  
Protocolo: 15245.118.6433.15102008  

Coordenador: Arnildo Korb - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Enfermagem  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de Extensão dará continuidade as ações desenvolvidas em 
projeto similar implantado em 2008, pois o processo de educação e 
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responsabilização da comunidade sobre as questões ambientais requer 
longo prazo, especialmente na universidade, onde lidamos com um público 
que se alterna semestralmente. As atividades de reciclagem e economia de 
energia dentro da instituição terão prosseguimento, pois somente um 
controle dos gastos através da visualização publica permite o 
estabelecimento de políticas definitivas. As atividades desenvolvidas em 
2008 demonstraram uma redução sensível no consumo de água e energia 
elétrica no campus de Palmitos, representando também redução nas 
despesas do curso e conseqüentemente a valorização do patrimônio público 
e dos recursos do contribuinte. Nas palestras em escolas da região são 
ampliadas as temáticas, envolvendo a questão energética. Muitas 
atividades serão realizadas em parceria com a Associação de Biólogos de 
Chapecó. Também serão oportunizadas palestras aos acadêmicos e 
membros externos, com docentes de outras instituições de ensino superior 
para debater aspectos éticos-políticos da questão ambiental e propostas de 
gestão ambiental. As atividades desenvolvidas serão apresentadas em 
eventos como forma de estimular as demais para a realização de projetos 
similares e divulgação do curso na região.  

Contato                    EMAIL: arkorb@yahoo.com.br  
                               Fone/Contato: 4933286355 / 4936471617  

 
 

Nome:  VI Semana da Zootecnia  
Protocolo:  15622.118.12599.16102008  

Coordenador:  Diovani Paiano - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

O presente projeto de extensão universitária visa ampliar os conhecimentos 
da comunidade estudantil do curso de Zootecnia da UDESC, cursos de 
outras instituições de ensino superior, profissionais e comunidade com 
palestras abordando assuntos de interesse atual na produção animal, bem 
como ampliar o relacionamento entre a comunidade universitária, 
produtores rurais e demais profissionais ligados à área. Para isso 
profissionais reconhecidos na sua área de atuação participarão do evento 
ministrando as palestras e participando das discussões técnicas em mesas 
redondas.  

Contato                  EMAIL: diovani@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 49 33119318  

 
 

Nome:
 

Workshop sobre Produção Animal Sustentável – Princípios, possibilidades e 
desafios da produção animal a partir de um olhar sistêmico  

Protocolo: 15638.53.6810.16102008  
Coordenador: Mayra Teruya Eichemberg - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da  O Workshop sobre produção animal sustentável é um evento organizado 
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Proposta: pelo Centro Acadêmico e Departamento de Zootecnia da UDESC – Chapecó 
e que tem como objetivos, contribuir com a disseminação e discussão de 
técnicas alternativas e sustentáveis de produção animal, despertar nos 
meios técnico, produtivo e científico, a preocupação com a necessidade de 
mudança nos paradigmas de desenvolvimento e produção do setor 
agropecuário, assim como promover a interação entre os diversos atores da 
cadeia produtiva. Para tanto, serão realizadas nove palestras e duas mesas-
redondas com profissionais da área da produção animal, no período de 
03/11/2008 a 05/11/2008, no município de Chapecó-SC.  

Contato                  EMAIL: eichemberg@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 33314695 / 49-33119302 / 99214604  

 
 

Nome: 
 

II Workshop sobre Produção Animal Sustentável – Princípios, possibilidades 
e desafios da produção animal a partir de um olhar sistêmico  

Protocolo:  15755.118.6810.16102008  
Coordenador:  Mayra Teruya Eichemberg - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

O Workshop sobre produção animal sustentável é um evento organizado 
pelo Centro Acadêmico e Departamento de Zootecnia da UDESC – Chapecó 
e que tem como objetivos, contribuir com a disseminação e discussão de 
técnicas alternativas e sustentáveis de produção animal, despertar nos 
meios técnico, produtivo e científico, a preocupação com a necessidade de 
mudança nos paradigmas de desenvolvimento e produção do setor 
agropecuário, assim como promover a interação entre os diversos atores da 
cadeia produtiva. Para tanto, serão realizadas nove palestras e duas mesas-
redondas com profissionais da área da produção animal, no período de 
03/11/2009 a 05/11/2009, no município de Chapecó-SC 

Contato                  EMAIL: eichemberg@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 33314695 / 49-33119302 / 99214604  

 
 
 

Nome:  Reduzir a Resistência microbiana: um desafio na educação e na saúde.  
Protocolo:  14737.118.6433.17102008  

Coordenador:  Arnildo Korb - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Enfermagem  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde  

Resumo da 
Proposta: 

 

A resistência microbiana tornou-se um problema ambiental e de saúde 
pública mundial. No caso brasileiro poucos conhecimentos são produzidos 
nessa área, consequentemente poucas informações chegam a população. 
As efetivas são deficitárias e projetos de pesquisa e extensão devem 
contribuir na construção de políticas públicas e na redução dos problemas. 
Experiências de projetos similares demonstram que as ações efetivas 
devem ser realizadas de forma interdisciplinar e envolvendo todos os 
segmentos da sociedade. Para tanto serão realizadas atividades envolvendo 
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setores da saúde, da educação, da mídia, e do setor produtivo 
agropecuário, informando e esclarecendo sobre a importância do uso 
correto dos antimicrobianos e, principalmente, orientando para os bons 
hábitos e costumes alimentares que possam evitar doenças e conseqüente 
o uso de antibióticos. Trata-se de um projeto de caráter sócio-ambiental e 
que prevê a médio prazo tornar os municípios envolvidos referência 
nacional no combate a resistência microbiana 

Contato                  EMAIL: arkorb@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 4933286355 / 4936471617  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Educação Ambiental: ética e responsabilidade  
Protocolo:  15740.121.6433.17102008  

Coordenador:  Arnildo Korb - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Enfermagem  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta: 

 

O projeto de Extensão dará continuidade as ações desenvolvidas em projeto 
similar implantado em 2008, pois o processo de educação e 
responsabilização da comunidade sobre as questões ambientais requer 
longo prazo, especialmente na universidade, onde lidamos com um público 
que se alterna semestralmente. As atividades de reciclagem e economia de 
energia dentro da instituição terão prosseguimento, pois somente um 
controle dos gastos através da visualização publica permite o 
estabelecimento de políticas definitivas. As atividades desenvolvidas em 
2008 demonstraram uma redução sensível no consumo de água e energia 
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elétrica no campus de Palmitos, representando também redução nas 
despesas do curso e conseqüentemente a valorização do patrimônio público 
e dos recursos do contribuinte. Nas palestras em escolas da região são 
ampliadas as temáticas, envolvendo a questão energética. Muitas atividades 
serão realizadas em parceria com a Associação de Biólogos de Chapecó. 
Também serão oportunizadas palestras aos acadêmicos e membros 
externos, com docentes de outras instituições de ensino superior para 
debater aspectos éticos-políticos da questão ambiental e propostas de 
gestão ambiental. As atividades desenvolvidas serão apresentadas em 
eventos como forma de estimular as demais para a realização de projetos 
similares e divulgação do curso na região.  

Contato                  EMAIL: arkorb@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 4933286355 / 4936471617  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Reduzir a resistência microbiana: um desafio na educação e na saúde  
Protocolo:  15744.121.6433.17102008  

Coordenador:  Arnildo Korb - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Enfermagem  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta: 

 

A resistência microbiana tornou-se um problema ambiental e de saúde 
pública mundial. No caso brasileiro poucos conhecimentos são produzidos 
nessa área, consequentemente poucas informações chegam a população. 
As efetivas são deficitárias e projetos de pesquisa e extensão devem 
contribuir na construção de políticas públicas e na redução dos problemas. 
Experiências de projetos similares demonstram que as ações efetivas 
devem ser realizadas de forma interdisciplinar e envolvendo todos os 
segmentos da sociedade. Para tanto serão realizadas atividades envolvendo 
setores da saúde, da educação, da mídia, e do setor produtivo 
agropecuário, informando e esclarecendo sobre a importância do uso 
correto dos antimicrobianos e, principalmente, orientando para os bons 
hábitos e costumes alimentares que possam evitar doenças e conseqüente 
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o uso de antibióticos. Trata-se de um projeto de caráter sócio-ambiental e 
que prevê a médio prazo tornar os municípios envolvidos referência 
nacional no combate a resistência microbiana.  

Contato                  EMAIL: arkorb@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 4933286355 / 4936471617  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

Acidentes com animais peçonhentos: capacitação e atualização dos 
profissionais da área da saúde do Município de Palmitos.  

Protocolo:  13411.118.6892.21102008  
Coordenador:  Renata Mendonça Rodrigues - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Enfermagem  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde  

Resumo da 
Proposta: 

 

Esse projeto visa oferecer um aprofundamento sobre o tema “Acidentes 
com animais peçonhentos” a um grupo de acadêmicos do curso de 
Enfermagem e aos profissionais da área da saúde do Município de Palmitos, 
como um espaço de capacitação e atualização sobre o mesmo tema. O 
projeto será desenvolvido semanalmente por 6 horas, nos quais serão 
realizadas: Atividades internas trabalhadas com a equipe organizadora; 
Pesquisa de artigos; estudo e análise do material de pesquisa; organização 
e preparação individual do material didático que será trabalhado com os 
profissionais da saúde; avaliação do projeto e elaboração do Relatório final. 
As atividades externas consistirá de 3 módulos de capacitação dos 
profissionais da área da saúde do município de Palmitos. Primeiramente 
serão realizados com os profissionais que atuam no Hospital Regional de 
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Palmitos, mediante a um pré-agendamento. A equipe que trabalha no turno 
da manhã e noite participará do encontro no horário da tarde. A equipe que 
trabalha no turno da tarde participará do encontro no turno da manhã. 
Concluído a capacitação com os profissionais de saúde do Hospital Regional 
Palmitos, os módulos se estenderão aos profissionais que atuam nas 
Unidades Básicas de Saúde. Os encontros acontecerão no próprio local de 
trabalho destes profissionais 

Contato                  EMAIL: renatamendoncar@ig.com.br  
                             Fone/Contato: 049 36471617 / 049-36471617 / 049-99237714  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Acidentes com animais peçonhentos: capacitação e atualização dos 
profissionais da área da saúde do Município de Palmitos.  

Protocolo: 15756.121.6892.21102008  
Coordenador: Renata Mendonça Rodrigues - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de
Origem:

 Departamento de Enfermagem  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática

Principal:
 Saúde  

Resumo da
Proposta:

 

Esse projeto visa oferecer um aprofundamento sobre o tema “Acidentes 
com animais peçonhentos” a um grupo de acadêmicos do curso de 
Enfermagem e aos profissionais da área da saúde do Município de 
Palmitos, como um espaço de capacitação e atualização sobre o mesmo 
tema. O projeto será desenvolvido semanalmente por 6 horas, nos quais 
serão realizadas: Atividades internas trabalhadas com a equipe 
organizadora; Pesquisa de artigos; estudo e análise do material de 
pesquisa; organização e preparação individual do material didático que 
será trabalhado com os profissionais da saúde; avaliação do projeto e 
elaboração do Relatório final. As atividades externas consistirá de 3 
módulos de capacitação dos profissionais da área da saúde do município 
de Palmitos. Primeiramente serão realizados com os profissionais que 
atuam no Hospital Regional de Palmitos, mediante a um pré-
agendamento. A equipe que trabalha no turno da manhã e noite 
participará do encontro no horário da tarde. A equipe que trabalha no 
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turno da tarde participará do encontro no turno da manhã. Concluído a 
capacitação com os profissionais de saúde do Hospital Regional Palmitos, 
os módulos se estenderão aos profissionais que atuam nas Unidades 
Básicas de Saúde. Os encontros acontecerão no próprio local de trabalho 
destes profissionais.  

Contato                  EMAIL: renatamendoncar@ig.com.br  
                             Fone/Contato: 049 36471617 / 049-36471617 / 049-99237714  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Clube de Integração e Troca de Experiências 'Pioneiros do Faxinal': 
associativismo e orientação técnica no meio rural - Ano 3  

Protocolo: 15956.121.6181.28102008  
Coordenador: Antonio Waldimir Leopoldino da Silva - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  
Contato                  EMAIL: antonio@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 3329.8992 / (49) 3311.9300 / (49) 8839.3635  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Clube de Integração e Troca de Experiências 'Pioneiros do Faxinal': 
associativismo e orientação técnica no meio rural - Ano 3  

Protocolo: 15707.118.6181.28102008  
Coordenador: Antonio Waldimir Leopoldino da Silva - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de
Origem:

 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da
Proposta:

 

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 
profissionalizantes, entre outras.  
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Contato                    EMAIL: antonio@udesc.br  
                               Fone/Contato: (49) 3329.8992 / (49) 3311.9300 / (49) 8839.3635  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  II Seminário Faxinalense de Bovinocultura de Leite  
Protocolo:  15736.118.6181.28102008  

Coordenador:  Antonio Waldimir Leopoldino da Silva - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

 

A capacitação do produtor rural é um dos principais caminhos para o 
aumento da produtividade e para a melhoria da sustentabilidade - 
econômica, ambiental, cultural e social - dos sistemas de produção 
agropecuária. A presente ação extensionista consiste na organização e 
realização do II Seminário Faxinalense de Bovinocultura de Leite, evento 
técnico de periodicidade anual, a ser realizado no Município de Faxinal dos 
Guedes/SC, com promoção do Clube de Integração e Troca de Experiências 
(CITE) 'Pioneiros do Faxinal', e apoio da Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina - EPAGRI, e da Prefeitura Municipal de Faxinal dos 
Guedes. A primeira edição do evento aconteceu em julho de 2008, com 
mais de 500 participantes inscritos. A segunda edição, agendada para julho 
de 2009, abordará o tema 'Gestão Técnico-Econômica da Propriedade 
Leiteira' e será constituída de 3 (três) palestras técnico-científicas. Espera-
se um público de cerca de 500 pessoas, com intensa participação de 
produtores leiteiros do Município e da Região.  

Contato                  EMAIL: antonio@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 3329.8992 / (49) 3311.9300 / (49) 8839.3635  
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Nome: (Programa) EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE  
Protocolo: 15289.118.6683.28102008  

Coordenador: Bernadette Kreutz Erdtmann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Enfermagem  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O programa propõe desenvolver ações de educação em saúde na 
capacitação em primeiros socorros para leigos, capacitação em urgência 
emergência no ambiente hospitalar para os profissionais da enfermagem, 
capacitação para cuidadores leigos de idosos em domicílio, e divulgação de 
mensagens sobre saúde/doença em emissoras de rádio AM e FM e em 
artigos semanais no jornal loco regional.  

Contato                  EMAIL: bernadette@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 36471957 / (49) 3647 1617 / (49) 99929888  

 
 
 
 

Nome:  Educação popular em primeiros socorros para leigos  
Protocolo:  15840.118.6683.28102008  

Coordenador:  Bernadette Kreutz Erdtmann - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Enfermagem  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Saúde  

Resumo da 
Proposta: 

 

Inúmeras são as situações cotidianas em que a pessoa se defronta com 
algum tipo de injuria em que o seu organismo está exposto a um problema 
que afeta a integridade do corpo. Quando uma emergência acontece as 
pessoas leigas, não capacitadas para um atendimento à vítima, 
normalmente, entram em pânico, ou realizam cuidados empíricos, ou seja, 
o que lhes parece conveniente para aquela situação, que por vezes não 
seria o mais recomendado para aquele momento. Neste sentido o projeto 
propõe treinamento em primeiros socorros básicos as pessoas leigas 
objitivando minimizar os agravos da vítima em situação de emergência.  

Contato                  EMAIL: bernadette@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 36471957 / (49) 3647 1617 / (49) 99929888  

 
 

Nome:  II Seminário Faxinalense de Bovinocultura de Leite  
Protocolo:  16331.121.6181.28102008  

Coordenador:  Antonio Waldimir Leopoldino da Silva - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital:  CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal: 
 Tecnologia e Produção  

Resumo da  A capacitação do produtor rural é um dos principais caminhos para o 
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Proposta: aumento da produtividade e para a melhoria da sustentabilidade - 
econômica, ambiental, cultural e social - dos sistemas de produção 
agropecuária. A presente ação extensionista consiste na organização e 
realização do II Seminário Faxinalense de Bovinocultura de Leite, evento 
técnico de periodicidade anual, a ser realizado no Município de Faxinal dos 
Guedes/SC, com promoção do Clube de Integração e Troca de Experiências 
(CITE) 'Pioneiros do Faxinal', e apoio da Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina - EPAGRI, e da Prefeitura Municipal de Faxinal dos 
Guedes. A primeira edição do evento aconteceu em julho de 2008, com 
mais de 500 participantes inscritos. A segunda edição, agendada para julho 
de 2009, abordará o tema 'Gestão Técnico-Econômica da Propriedade 
Leiteira' e será constituída de 3 (três) palestras técnico-científicas. Espera-
se um público de cerca de 500 pessoas, com intensa participação de 
produtores leiteiros do Município e da Região.  

Contato                  EMAIL: antonio@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 3329.8992 / (49) 3311.9300 / (49) 8839.3635  

 
 
 

Nome:
 

Educação em urgência e emergência para profissionais da Enfermagem na 
área do trauma cranioencefálico.  

Protocolo: 16284.118.6683.28102008  
Coordenador: Bernadette Kreutz Erdtmann - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Enfermagem  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

A equipe de enfermagem presta cuidados específicos durante 24 horas por 
dia, logo, a responsabilidade de acompanhar e avaliar a evolução da vítima 
de trauma crânio encefálico (TCE) recaí também aos profissionais da 
enfermagem. A avaliação emergencial de TCE deve ser rigorosa e 
monitorada continuamente. Em uma internação com suspeita de TCE os 
cuidados requerem uma equipe multiprofissional preparada e sincronizada 
com os guidelenis, ou seja, uso de protocolos para manter o atendimento 
focalizado nas respostas e reações que a vítima. A equipe de enfermagem é 
aquela que permanece todo o tempo ao lado da vítima, neste sentido, deve 
ser treinada e capacitada para avaliar as condições que exigem 
intervenções imediatas, pois qualquer demora poderá aumentar 
sustancialmente a gravidade do quadro aumentando potencialmente a 
ameaça à vida e a integridade da vítima. O curso de capacitação tem como 
preocupação atender os hospitais localizados nos municípios de abrangência 
da 29 Secretaria do Desenvolvimento Regional de Palmitos (SDR/Palmitos) 
e entorno de pequena e média complexidade.  

Contato                  EMAIL: bernadette@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 36471957 / (49) 3647 1617 / (49) 99929888  

 
 

Nome:
 

Educação popular em saúde no atendimento domiciliário com o idoso para 
cuidadores leigos.  

Protocolo: 16285.118.6683.28102008  
Coordenador: Bernadette Kreutz Erdtmann - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
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Unidade de 
Origem:

 Departamento de Enfermagem  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O processo do envelhecimento é complexo e deve ser discutido com o 
cuidador de idoso para melhor prestar os cuidados inerentes a cada 
situação e contexto de saúde, cultura e econômico /social de cada idoso em 
particular. Este curso tem como objetivo instrumentalizar o cuidador leigo 
que atende no domicilio, nos aspectos relacionados à fisiologia de 
envelhecimento, a comunicação, aos aspectos emocionais, a demência 
senil, a alimentação, a segurança, a higiene e o conforto, a integridade 
tegumentar, a eliminação, a mobilidade e mobilização, aos medicamentos, 
ao sono e repouso e em situação de emergência no idoso. Segue as 
orientações do Ministério da Saúde que preconiza a capacitação de 
cuidadores de idosos.  

Contato                  EMAIL: bernadette@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 36471957 / (49) 3647 1617 / (49) 99929888  

 
Nome:

 

Educação popular em saúde através da utilização da Rádio difusão e do 
Jornal.  

Protocolo: 16286.118.6683.28102008  
Coordenador: Bernadette Kreutz Erdtmann - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Enfermagem  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

Trata-se de um projeto de extensão sobre a utilização da rádio difusão e 
de jornal loco regional como meio de abordar temas relacionados com o 
viver com mais saúde. Atualmente o curso de graduação em enfermagem 
da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, já mantém 
programas em rádio AM e FM, e em uma coluna semanal em Jornal, no 
município de Palmitos/SC com enfoque na prevenção de doença e da 
promoção em saúde. O objetivo é o de despertar no acadêmico o interesse 
em estabelecer um elo de comunicação com a comunidade através da 
rádio, bem como, com objetivo de prepará-lo para este tipo de 
comunicação. Dá-se maior atenção à temas relacionados com eventos 
nacionais em saúde, tais como campanhas, porém, igualmente são 
apresentados temas solicitados pelo público ouvinte. A rádiodifusão e o 
jornal de circulação loco regional são exelentes meios de vinculo entre os 
serviços de atenção à saúde e a comunidade, portanto, o trabalhador em 
saúde precisa contemplar este tipo de comunicação para promover as 
políticas públicas na Atenção Básica em Saúde.  

Contato                  EMAIL: bernadette@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 36471957 / (49) 3647 1617 / (49) 99929888  

 
 

Nome: (Programa) Educação Popular em Saúde  
Protocolo: 15743.121.6683.28102008  

Coordenador: Bernadette Kreutz Erdtmann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Enfermagem  
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Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O programa propõe desenvolver ações de educação em saúde na 
capacitação em primeiros socorros para leigos, capacitação em urgência 
emergência no ambiente hospitalar para os profissionais da enfermagem, 
capacitação para cuidadores leigos de idosos em domicílio, e divulgação de 
mensagens sobre saúde/doença em emissoras de rádio AM e FM e em 
artigos semanais no jornal loco regional 

Contato                  EMAIL: bernadette@udesc.br  
                             Fone/Contato: (49) 36471957 / (49) 3647 1617 / (49) 99929888  

 
 
 

Nome: Preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica  
Protocolo: 15122.118.6445.31102008  

Coordenador: Daniel Iunes Raimann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de

Origem:
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Educação  

Resumo da
Proposta:

 

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 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 Celstron de 8 polegadas.  

Contato                  EMAIL: daniel.raimann@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 33229642 / 49 33119300 / 49 99188530  
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Nome: Introdução a Astronáutica para professores do ensino médio  
Protocolo: 15332.118.6445.31102008  

Coordenador: Daniel Iunes Raimann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O mundo atual globalizado é extremamente dependente dos produtos 
oriundos da área espacial. Telecomunicações, previsão de tempo e clima, 
projeção de safras agrícolas e controle do meio ambiente são algumas das 
atividades humanas que dependem de dados de satélites. A área espacial 
possui a peculiaridade de permear quase todas as áreas do conhecimento, o 
que possibilita a sua abordagem nas diversas competências e habilidades 
desenvolvidas nas escolas. Os alunos demonstram grande interesse pela 
área espacial, o que possibilita o despertar do desejo de aprender. Em 
geral, os professores de Física e Matemática não tiveram durante seus 
cursos de graduação uma formação específica que pudesse auxiliá-los no 
ensino de temas relacionados à Astronáutica, visto que esta é uma área que 
tem se desenvolvido de forma acelerada nos últimos anos, principalmente 
no Brasil. Propomos um curso de aperfeiçoamento dirigido aos professores 
de Física e Matemática do ensino médio, onde discutiremos temas 
relacionados à Astronáutica e às possibilidades que o ensino deste tema 
pode trazer em termos de formação dos estudantes. O curso, em convênio 
com a SDR de Maravilha, será ministrado através de quatro encontros, 
totalizando 30 horas-aula.  

Contato               EMAIL: daniel.raimann@udesc.br           Fone : 49 33229642 
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Nome: Uso de ferramentas computacionais para o ensino de Física  
Protocolo: 15354.118.6445.31102008  

Coordenador: Daniel Iunes Raimann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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 de formação. Na sociedade tecnológica em que 
vivemos, a compreensão de fenômenos básicos, como os relacionados à 
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. Partindo das 
considerações acima, propomos um curso de aperfeiçoamento dirigido aos 
professores de Física do ensino médio e de Ciências que atuam na oitava 
série do ensino fundamental, onde discutiremos o uso de ferramentas 
computacionais no ensino de Física, como alternativa de melhoria da 
qualidade do ensino/aprendizagem desta ciência. O curso, em convênio com 
Gerência Regional de Educação de Maravilha, será ministrado através de 
quatro encontros mensais, totalizando 30 horas-aula.  

Contato                  EMAIL: daniel.raimann@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 33229642 / 49 33119300 / 49 99188530  
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Nome: Espaço Astronomia UDESC - Pinhalzinho/SC  
Protocolo: 15769.118.6445.31102008  

Coordenador: Daniel Iunes Raimann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto 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 um espaço específico. Essa 
ausência é sentida até mesmo nos espaços de ensino formal, onde em 
geral, os diversos saberes produzidos deveriam estar sendo investigados. 
Em grande parte, este fato se deve a falta de preparação específica dos 
professores nesta área, que é multidisciplinar e que, portanto, não é posse 
exclusiva de nenhuma das disciplinas ensinadas nas escolas de ensino 
fundamental e médio. Partindo das idéias acima colocadas, propomos a 
continuidade do “Espaço Astronomia UDESC – Pinhalzinho/SC”, com uma 
série de atividades voltadas a toda sociedade, mas com um enfoque maior 
aos estudantes do ensino fundamental a superior, e professores de 
Ciências, Geografia, Física, Química, Biologia e Matemática da rede de 
ensino da região. É importante que conhecimentos adquiridos ao longo de 
milênios não fiquem restritos aos livros especializados e a discussão entre 
especialistas.  

Contato                  EMAIL: daniel.raimann@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 33229642 / 49 33119300 / 49 99188530  
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Nome:
 

Divulgação do Ano Internacional da Astronomia 2009 - Ações na SDR de 
Maravilha  

Protocolo: 15776.118.6445.31102008  
Coordenador: Daniel Iunes Raimann - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Ano Internacional da Astronomia em 2009 comemora os 4 séculos desde 
as primeiras observações feitas por Galileu Galilei com uma luneta. Será 
uma celebração global da Astronomia e suas contribuições para o 
conhecimento humano. Será dada forte ênfase à educação, ao 
envolvimento do público e ao engajamento dos jovens na ciência, através 
de atividades locais, nacionais e globais. Esta é uma das ciências mais 
antigas e deu origem a campos inteiros da Física e da Matemática. Teve 
papel fundamental na organização do tempo e do espaço explorados pela 
humanidade. O interesse do público pelo espaço cósmico nunca foi maior, 
colocando as descobertas astronômicas na primeira página da mídia. O Ano 
Internacional se propõe a satisfazer a demanda por informação e 
envolvimento. Não só ao longo do ano de 2009, mas através da herança 
desta celebração, criando canais de comunicação, programas educacionais 
a longo prazo e engajando jovens na carreira científica. Propomos a 
realização de visitas a dez escolas estaduais da região de abrangência da 
SDR de Maravilha. Serão realizadas palestras e noites de observação 
dirigidas aos professores, estudantes e comunidade. Por fim, serão feitos 
panfletos educativos indicando os objetos possíveis de observar a olho nú 
ao longo do ano.  

Contato                  EMAIL: daniel.raimann@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 33229642 / 49 33119300 / 49 99188530  
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Nome: 
 

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

Protocolo:  15890.118.6445.31102008  
Coordenador:  Daniel Iunes Raimann - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

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.  

Contato                  EMAIL: daniel.raimann@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 33229642 / 49 33119300 / 49 99188530  
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Nome:  Coordenação Regional da Olimpíada Brasileira de Física 2009  
Protocolo:  15893.118.6445.31102008  

Coordenador:  Daniel Iunes Raimann - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

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 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.  

Contato                  EMAIL: daniel.raimann@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 33229642 / 49 33119300 / 49 99188530  
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Nome:
 

(Programa) Melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem de Física e 
Astronomia na região de abrangência da SDR de Maravilha  

Protocolo: 16337.118.6445.31102008  
Coordenador: Daniel Iunes Raimann - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: daniel.raimann@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 33229642 / 49 33119300 / 49 99188530  
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Nome:
 

(Programa) Melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem de Física e 
Astronomia na região de abrangência da SDR de Maravilha  

Protocolo: 16377.121.6445.31102008  
Coordenador: Daniel Iunes Raimann - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: daniel.raimann@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 33229642 / 49 33119300 / 49 99188530  

 
 

Nome: Produção de sabão a partir do óleo de cozinha  
Protocolo: 16429.118.17841.31102008  

Coordenador: Gilmar de Almeida Gomes - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

Infelizmente no Brasil, a reciclagem ainda não é um hábito, principalmente do 
lixo urbano orgânico. Muitos estabelecimentos comerciais e residências 
descartam o óleo comestível usado na rede de esgoto. O óleo, mais leve que a 
água, fica na superfície dificultando a entrada de luz, comprometendo assim sua 
oxigenação e todo o ecossistema aquático. O projeto de extensão aqui proposto 
pretende fazer um levantamento da quantidade do óleo de cozinha que é 
descartada na região, transformá-la em sabão, para que este possa ser doado.  

Contato                  EMAIL: gilmargomes@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49-99848953 / 33666200  
 
 

Nome: Implementação do Programa de Boas Práticas de Fabricação  
Protocolo: 16388.121.9707.31102008  

Coordenador: Carlos Alberto Severo Felipe - Docente  
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Direção de Extensão  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O trabalho é destinado a implementação do programa de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), melhoria de layout e desenvolvimento de tabelas 
nutricionais para uma panificadora do município de Nova Erechim-SC e 
empresa de sucos do município de Pinhalzinho-SC que carecem neste 
aspecto e mostram interesse de melhorias. Será realizado o levantamento 
das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos através de 
aplicação de check-list de verificação e análises microbiológicas de 
Contagem Total, Coliformes e Staphylococcus aureus em seus produtos, 
além de swabs de superfícies e mãos de manipuladores e análise de 
Contagem Total e Coliformes na água. Com os resultados obtidos será 
possível verificar deficiências nestes estabelecimentos relativos à práticas 
de higiene, conservação, manipulação e processos. Essas deficiências 
poderão ser sanadas através da implantação de BPF. Devido ao interesse 
demostrado pelos proprietários dos estabelecimentos, um bolsista atuará 
diretamente em toda as etapas do processamento para avaliação e 
execução das tarefas descritas. Elaborando, em uma última etapa o Manual 
de Boas Práticas de Fabricação exigido em todos os estabelementos 
alimentícios, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. Além 
disso, será realizado treinamentos visando qualificação tecnológica dos 
manipuladores de forma que a garantia alimentar seja assegurada. Durante 
o processo de implementação serão novamente realizadas análises 
microbiológicas. 

Contato                  EMAIL: severopeixoto@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: / (49) 3366-6200 / (49) 9107-2311  

 
Nome: Produção de sabão a partir do óleo de cozinha (Cópia) 31-10-2008  

Protocolo: 16559.121.17841.31102008  
Coordenador: Gilmar de Almeida Gomes - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

Infelizmente no Brasil, a reciclagem ainda não é um hábito, principalmente 
do lixo urbano orgânico. Muitos estabelecimentos comerciais e residências 
descartam o óleo comestível usado na rede de esgoto. O óleo, mais leve 
que a água, fica na superfície dificultando a entrada de luz, comprometendo 
assim sua oxigenação e todo o ecossistema aquático. O projeto de extensão 
aqui proposto pretende fazer um levantamento da quantidade do óleo de 
cozinha que é descartada na região, transformá-la em sabão, para que este 
possa ser doado 

Contato                  EMAIL: gilmargomes@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49-99848953 / 33666200  

 
Nome:

 

Assistência técnica parasitológica na cadeia de produção leiteira da Região 
Oeste do Estado de Santa Catarina  

Protocolo: 15337.121.6164.02112008  
Coordenador: Marcio Pereira Soares - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente projeto de extensão universitária consiste na atuação de alunos 
e docente do curso de zootecnia da UDESC e tem como objetivo 
proporcionar assistência técnica aos produtores de leite da região oeste do 
estado de Santa Catarina no diagnóstico parasitológico nas diferentes faixas 
etárias do rebanho leiteiro. As amostras de fezes, pertencentes aos animais 
dos rebanhos leiteiros dos produtores da região Oeste do Estado de Santa 
Catarina, serão coletadas pelos alunos bolsistas, técnicos e produtores, 
sendo posteriormente enviadas ao Laboratório de Parasitologia do CEO-
UDESC, onde será realizada a análise parasitológica. Com base nos exames 
parasitológicos, serão elaborados esquemas para uso de anti-helmínticos, 
manejo de pastagens e categorias animais visando o aumento dos índices 
produtivos e reprodutivos do rebanho e com isso o aumento da 
lucratividade da propriedade.  

Contato                  EMAIL: marciopereirasoares@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 33535959 / 49 33119300 / 99971790  

 
 

Nome:
 

Assistência técnica parasitológica na cadeia de produção de pequenos 
ruminantes da Região Oeste do Estado de Santa Catarina  

Protocolo: 15301.121.6164.02112008  
Coordenador: Marcio Pereira Soares - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Zootecnia  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente projeto de extensão universitária consiste na atuação de alunos 
e docente do curso de zootecnia da UDESC e tem como objetivo 
proporcionar assistência técnica aos produtores de ovinos e caprinos da 
região oeste do estado de Santa Catarina no diagnóstico parasitológico nas 
diferentes faixas etárias do rebanho. As amostras de fezes, pertencentes 
aos animais dos rebanhos ovinos e caprinos, serão coletadas pelos alunos 
bolsistas, técnicos do setor e produtores, sendo posteriormente enviadas ao 
Laboratório de Parasitologia do CEO-UDESC, onde será realizada a análise 
parasitológica das amostras. Com bases dos exames parasitológicos, serão 
elaborados esquemas para uso de anti-helmínticos, manejo de pastagens e 
categorias animais visando o aumento dos índices produtivos e reprodutivos 
do rebanho 

Contato                  EMAIL: marciopereirasoares@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 33535959 / 49 33119300 / 99971790  

Nome:
 

(Programa) PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS NA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA  

Protocolo: 16473.118.6231.04112008  
Coordenador: Liziane Schittler - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática  Tecnologia e Produção  
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Principal:
Resumo da 

Proposta:

 

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. O 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 fazparte deste programa está destinado aos manipuladores de 
alimentos da região, tendo como principal tema a preparação de alimentos 
seguros. 

Contato                  EMAIL: liziane@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 3366 6200 / 49 91355744  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

(Programa) PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS NA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA  

Protocolo: 16631.121.6231.04112008  
Coordenador: Liziane Schittler - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  
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Resumo da 
Proposta:

 

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. O 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 fazparte deste programa está destinado aos manipuladores de 
alimentos da região, tendo como principal tema a preparação de alimentos 
seguros.  

Contato                  EMAIL: liziane@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 3366 6200 / 49 91355744  

 
Nome: Microbiologia vai a escola  

Protocolo: 16592.118.6231.04112008  
Coordenador: Liziane Schittler - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como objetivo difundir o conhecimento cinetífico da 
microbiologia nas escolas de ensino fundamental e médio. Será realiza uma 
reunião com os profesores do ensino fundamental e médio sepraradamente 
para definir os temas da Microbiologia a serem trabalhados no projeto. Após 
definidos os temas relevantes, serão preparados materiais didáticos para a 
realização de um curso para capacitação dos professores de ensino fundamental 
e outro para professores do ensino médio com uma carga horária de 20 horas. 
Com este projeto esperamos contribuir com a comunidade na formação do 
conhecimento da Microbiologia.  

Contato                  EMAIL: liziane@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 3366 6200 / 49 91355744  
 

Nome: II Semana da Engenharia de Alimentos  
Protocolo: 16389.118.6690.04112008  

Coordenador: Lucíola Bagatini - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O evento II Semana da Engenharia de Alimentos, a ser realizada em setembro 
de 2009, na cidade de Pinhalzinho/SC, proporcionará aos participantes palestras 
e minicursos na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Tem como objetivos 
ampliar os conhecimentos científicos e tecnológicos na área de Engenharia de 
Alimentos, avaliar novas tecnologias existentes no mercado e processos 
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produtivos, incentivar os acadêmicos ao pensamento empreendedor e 
apresentar procedimentos de fiscalização e legislação sanitária. Além disso, 
busca proporcionar uma integração entre acadêmicos e professores 
universitários e profissionais da área.  

Contato                  EMAIL: luciolabg@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 49-33666200 / 49 33666200 / 49 91336385  

 
 

Nome: IMPLEMENTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO(BPF)  
Protocolo: 16613.118.6690.04112008  

Coordenador: Lucíola Bagatini - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: luciolabg@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 49-33666200 / 49 33666200 / 49 91336385  
 
 
 

Nome: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS  
Protocolo: 16614.118.6231.04112008  

Coordenador: Liziane Schittler - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O objetivo deste curso é capacitar os manipuladores de alimentos no que diz 
respeito a Higiene Pessoal, Higiene Industrial e Higiene na manipulação de 
Alimentos, preconizadas pelas Boas Práticas de Fabricação(BPF), que é um 
conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos, que 
abrange desde as matérias-primas até o produto final, contemplando a 
obtenção de alimentos seguros. O curso de capacitação será realizado em 
parceria com a Vigilância Sanitária do Município Saudades e a indústria 
Neghretto. Neste curso serão abordados assuntos baseados nas normas das 
Boas Práticas de Fabricação. PORTARIA SVS/MS N 326, de 30 de julho de 1997. 
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Contato                  EMAIL: liziane@udesc.br  
                             Fone/Contato: 49 3366 6200 / 49 91355744  

 
Nome:

 

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

Protocolo: 16424.118.6751.05112008  
Coordenador: Cleuzir da Luz - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: cleuzir@udesc.br  
                             Fone/Contato: 4933292180 / 4933238796 / 4999669405  
 

Nome: Educação ambiental: ética e responsabilidade  
Protocolo: 17016.121.6433.19112008  

Coordenador: Arnildo Korb - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Enfermagem  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de Extensão dará continuidade as ações desenvolvidas em projeto 
similar implantado em 2008, pois o processo de educação e responsabilização 
da comunidade sobre as questões ambientais requer longo prazo, 
especialmente na universidade, onde lidamos com um público que se alterna 
semestralmente. As atividades de reciclagem e economia de energia dentro da 
instituição terão prosseguimento, pois somente um controle dos gastos através 
da visualização publica permite o estabelecimento de políticas definitivas. As 
atividades desenvolvidas em 2008 demonstraram uma redução sensível no 
consumo de água e energia elétrica no campus de Palmitos, representando 
também redução nas despesas do curso e conseqüentemente a valorização do 
patrimônio público e dos recursos do contribuinte. Nas palestras em escolas da 
região são ampliadas as temáticas, envolvendo a questão energética. Muitas 
atividades serão realizadas em parceria com a Associação de Biólogos de 
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Chapecó. Também serão oportunizadas palestras aos acadêmicos e membros 
externos, com docentes de outras instituições de ensino superior para debater 
aspectos éticos-políticos da questão ambiental e propostas de gestão ambiental. 
As atividades desenvolvidas serão apresentadas em eventos como forma de 
estimular as demais para a realização de projetos similares e divulgação do 
curso na região.  

Contato                  EMAIL: arkorb@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 4933286355 / 4936471617  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Reduzir a Resistência microbiana: um desafio na educação e na saúde.  
Protocolo: 17018.121.6433.19112008  

Coordenador: Arnildo Korb - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Enfermagem  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

A resistência microbiana tornou-se um problema ambiental e de saúde pública 
mundial. No caso brasileiro poucos conhecimentos são produzidos nessa área, 
consequentemente poucas informações chegam a população. As efetivas são 
deficitárias e projetos de pesquisa e extensão devem contribuir na construção 
de políticas públicas e na redução dos problemas. Experiências de projetos 
similares demonstram que as ações efetivas devem ser realizadas de forma 
interdisciplinar e envolvendo todos os segmentos da sociedade. Para tanto 
serão realizadas atividades envolvendo setores da saúde, da educação, da 
mídia, e do setor produtivo agropecuário, informando e esclarecendo sobre a 
importância do uso correto dos antimicrobianos e, principalmente, orientando 
para os bons hábitos e costumes alimentares que possam evitar doenças e 
conseqüente o uso de antibióticos. Trata-se de um projeto de caráter sócio-
ambiental e que prevê a médio prazo tornar os municípios envolvidos referência 
nacional no combate a resistência microbiana.  

Contato                  EMAIL: arkorb@yahoo.com.br  
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                             Fone/Contato: 4933286355 / 4936471617  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

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

Protocolo: 16681.121.6751.27112008  
Coordenador: Cleuzir da Luz - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino Superior do Oeste  

Unidade de 
Origem:

 Departamento do Curso de Engenharia de Alimentos  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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minimizaremos as dificuldades supra citadas e criaremos gosto por questões 
matemáticas.  

Contato                  EMAIL: cleuzir@udesc.br  
                             Fone/Contato: 4933292180 / 4933238796 / 4999669405  
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Nome: Projeto Esperança Digital  

Protocolo: 10888.53.13802.04062008  
Coordenador: Antonio Carlos Tamanini da Silva - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O curso oferecido será de Informática Básica, direcionado a famílias 
carentes do município de São Bento do sul. A ação tem como objetivo 
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 
na sala de informática da Associação Espirita Chico Xavier com sede no 
município de São Bento do Sul com apoio de material didático e tres 
professores voluntarios da Udesc. O curso terá duração de 60 horas, sendo 
20 horas por professor voluntario.  

Contato                  EMAIL: tamanini@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (047) 3635-1833 / (047) 3635-2131  

 
 

Nome:
 

Prestação de serviço a sala de informatica do Associação Espirita Chico 
Xavier  

Protocolo: 10963.53.13802.04062008  
Coordenador: Antonio Carlos Tamanini da Silva - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Trabalho  

Resumo da 
Proposta:

 

A prestação de serviço é destinada ao apoio pedagógico e à manutenção e 
suporte técnico de microcomputadores da sala de informática da Associação 
Espirita Chico Xavier, situada a Rua Gerhard Ziesche, fundos Bairro Centro, 
tendo como local para a manutenção o laboratório de hardware do Ceplan-
Udesc.  

Contato                  EMAIL: tamanini@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (047) 3635-1833 / (047) 3635-2131  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Prestação de serviço ao laboratório de informática do Recriança Pinóquio 
através do Laboratório de Hardware da UDESC - CEPLAN do bairro 
Centenário  
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Protocolo: 10761.53.13562.06062008  
Coordenador: Fábio Manoel Caliari - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Trabalho  

Resumo da 
Proposta:

 

A prestação de serviço é destinada ao apoio pedagógico e à manutenção e 
suporte técnico de microcomputadores do laboratório de informática do 
Recriança Pinóquio, situado no Bairro Centenário, tendo como local para a 
manutençâo e suporte o laboratório de Hardware do CEPLAN.  

Contato                  EMAIL: caliari@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)3635-1833 / (47)3634-2696  

 
 

Nome:
 

Curso de Extensão em Inglês técnico focando leitura e interpretação de 
textos na área de Sistemas de Informação  

Protocolo: 10962.53.6708.10062008  
Coordenador: Oto Roberto Bormann - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Conhecimentos razoáveis do idioma Inglês são imprescindíveis na moderna 
economia globalizada. Isto posto, este curso se propõe a habilitar os 
doscentes e/ou discentes a ler, pronunciar e entender textos técnicos em 
inglês, incentivando-os à leitura e assitir filmes sem legendas em 
português, com possibilidade de evoluir no idioma.  

Contato                  EMAIL: dcc2orb@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (41) 3272-2738 / (47) 3634-0988 / (41) 9154-2738  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Aulas de Matemática para Alunos da Comunidade  
Protocolo: 8186.53.9319.11072008  

Coordenador: Eduardo Gauche - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
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Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Serão ministradas semanalmente aulas de extensão de matemática, para os
alunos dos cursos do CEPLAN e pessoas da comunidade. A proposta baseia-
se na dificuldade encontrada em sala de aula pelos alunos durante a 
aprendizagem das disciplinas de matemática. Objetiva-se com estes 
esforços fornecer aos alunos uma revisão de conteúdos de matemática de 
segundo grau e, uma revisão dos conteúdos das disciplinas de nível 
superior; nos quais os alunos mostraram maior dificuldade de 
aprendizagem em sala de aula. Espera-se com a ação obter maior 
aproveitamento pelos alunos nas disciplinas de matemática, diminuindo 
assim os índices de reprovação das disciplinas.  

Contato                  EMAIL: eduardo@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 4736351833 / 4884050961  

 
 

Nome: Inclusão digital para colaboradores do setor Moveleiro de São Bento do Sul  
Protocolo: 12200.53.13562.11082008  

Coordenador: Fábio Manoel Caliari - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como principal objetivo qualificar os colaboradores do 
setor moveleiro na área de informática, assim como inserí-los na inclusão 
digital, com conhecimento nos aplicativos como windows, editor de texto, 
planilhas, browser da Internet. Propiciando desta forma um contato inicial 
com os computadores. Todas as atividades deste projeto serão realizadas 
nos laboratórios da UDESC-CEPLAN.  

Contato                  EMAIL: caliari@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)3635-1833 / (47)3634-2696  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

(Programa) PROGRAMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO À JOVENS E 
ADOLESCENTES DE SANTA CATARINA  

Protocolo: 16802.118.5741.12112008  
Coordenador: Alfredo Balduino Santos - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta:

 

Este Programa atende a três projetos intitulados: 1 – Futebol para o Futuro 
(Esporte); Este 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.  

Contato                  EMAIL: balduino@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 99489248 / 3635-1833 / 47 99489248  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: (Programa) Programa de Extensão 'Semana Tecnologica 2009'  
Protocolo: 16589.118.19216.27112008  

Coordenador: Rogério de Almeida Vieira - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

A realização do evento Semana Tecnológica é de fundamental importância 
não somente para difundir o conhecimento dentro das ciências de 
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Tecnologia Industrial Mecânica e Sistemas de Informação mas também uma 
oportunidade de poder mostrar e compartilhar idéias e experiências entre 
todos os alunos, professores e profissionais desta área. Além disso, 
consolida a UDESC como referência em Tecnologia Industrial do Planalto 
Norte. Neste projeto serão oferecidas tradicionalmente Palestras e Mini-
cursos. Além destas atividades, está sendo proposto algumas 
complementações tais como a atividade de extensão: Mostra de 
Conhecimento do DTI onde alunos e professores serão convidados a 
apresentar trabalhos relacionados as atividades de ensino e a realização de 
uma Oficina sobre Busca de Patentes, tema tão importante nos dias atuais.  

Contato                  EMAIL: ravieira@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 36351833 / (47)3635-1833 / (47) 91395977  

 
 

Nome: Pré-Vestibular Comunitário  
Protocolo: 15721.118.5741.08122008  

Coordenador: Alfredo Balduino Santos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta:

 

A necessidade de ingressar no Ensino Superior é presente na vida de 
adolescentes e jovens. Muitos deles, carentes e oriundos de escolas 
públicas, precisam de melhores possibilidades para o acesso ao Ensino 
Superior e, conseqüentemente, para a eliminação das desigualdades 
sociais. Sendo assim, este projeto visa criar oportunidades para a 
ampliação do número de estudantes afrodescendentes e carentes na 
Universidade. O curso será oferecido nos meses que antecedem o vestibular 
da UDESC.  

Contato                  EMAIL: balduino@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 99489248 / 3635-1833 / 47 99489248  

 
 
 
 
 
 
 

Nome: Educação Continuada  
Protocolo: 15732.118.5741.08122008  

Coordenador: Alfredo Balduino Santos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta:

 

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 Estudos Afro-Brasileiros do Centro de Ciências da 
Educação, professores das Redes de Ensino Público de São Bento do 
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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 

Contato                  EMAIL: balduino@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 99489248 / 3635-1833 / 47 99489248  

 
 

Nome: Futebol para o Futuro (Esportes)  
Protocolo: 15733.118.5741.08122008  

Coordenador: Alfredo Balduino Santos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto será realizado em comunidades da periferia de Santa Catarina, 
envolvendo o CEPLAN, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB/UDESC) 
e comunidade externa. Neste programa de atividades esportivas e de lazer 
serão ministradas aulas teóricas e práticas de esportes divididadas em 
categorias relativas as idades.  

Contato                  EMAIL: balduino@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 47 99489248 / 3635-1833 / 47 99489248  

 
 
 
 
 
 

Nome: Curso de Extensão em Inglês focando literatura americana tradicional  
Protocolo: 17164.118.6708.09022009  

Coordenador: Oto Roberto Bormann - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Conhecimentos razoáveis do idioma Inglês são imprescindíveis na moderna 
economia globalizada. Isto posto, este curso se propõe a habilitar os 
doscentes e/ou discentes a ler, pronunciar e entender textos técnicos em 
inglês, incentivando-os à leitura e assitir filmes sem legendas em 
português, com possibilidade de evoluir no idioma.  

Contato                  EMAIL: dcc2orb@joinville.udesc.br  
                             Fone/Contato: (41) 3272-2738 / (47) 3634-0988 / (41) 9154-2738  
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Nome: Coral Universitário do CEPLAN  

Protocolo: 15647.118.5680.18022009  
Coordenador: Delcio Pereira - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

A proposta do projeto 'Coral Universitário do CEPLAN' é realizar atividades 
musicais através da prática coral. A atividade é aberta à comunidade 
interna e externa da universidade, não exigindo que os participantes 
possuam algum tipo de experiência como cantores. Um dos principais 
objetivos deste projeto é oportunizar experiência musical aos participantes, 
contribuindo para o desenvolvimento de habilidades vocais e musicais 
aplicáveis ao canto em grupo. Outra idéia aderente à proposta é a de 
divulgar a UDESC, representando a instituição em diversos eventos dentro 
e fora da universidade. O acompanhamento do grupo prevê atividades de 
ensaio com apoio de profissional específico da área de regência. De acordo 
com a evolução do grupo, será estabelecido um cronograma de 
apresentações públicas a serem oferecidas para a comunidade em geral.  

Contato                  EMAIL: delcio@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 3633 3407 / (47) 3635 1833 / (47) 9906 2973  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Desenvolvimento Pessoal – Auto Estima para Adultos (Homens)  
Protocolo: 11252.118.4272.18022009  

Coordenador: Chidambaram Chidambaram - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O curso de desenvolvimento pessoal prentede proporcionar aos Homens 
Adultos, em conjunto com outros cursos do Programa Inclusão Social, uma 
relexão interna que auxilie a pessoa a refletir sobre o seu papel, no seu 
contexto familiar que proporcione uma melhoria na sua condição existencial 
e conseqüentemente na comunidade em que vive.  

Contato                  EMAIL: chidam@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 4736266185 / 4736342696 / 4799187628  

 
 

Nome: Informática Básica para Adultos(Homens) do Bairro Centenário  
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Protocolo: 14581.118.4272.18022009  
Coordenador: Chidambaram Chidambaram - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O curso oferecido será o de Informática Básica, direcionado para Homens 
adultos do bairro Centenário, 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 de extensão e um 
bolsista voluntário. O curso terá duração de 24 horas. 

Contato                  EMAIL: chidam@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 4736266185 / 4736342696 / 4799187628  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Palestras da Semana Tecnológica - Sistemas de Informação  
Protocolo: 16055.118.9319.18022009  

Coordenador: Eduardo Gauche - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

Em virtude do grande interesse e participação significativa dos alunos nas 
edições anteriores, propomos a realização da edição 2009 do ciclo de 
palestras do DSI inseridas na semana tecnológica do CEPLAN, consolidando 
a UDESC como referência em Tecnologia Industrial do Planalto Norte. O 
evento consistirá de um ciclo de palestras durante o período noturno da 
semana tecnológica do CEPLAN.  

Contato                  EMAIL: eduardo@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 4736351833 / 4884050961  

 
Nome: Treinamento em pacote de aplicativos - BrOffice - Software Livre  

Protocolo: 16558.118.19864.18022009  
Coordenador: Flavio Marcello Strelow - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de  Departamento de Sistemas de Informação  
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Origem:
Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática 
Principal:

 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O curso oferecido será de treinamento em pacote de aplicativos livres - 
BrOffice, direcionado para usuários, diretores de empresas, gerentes de TI, 
técnicos de informática, estudantes, acadêmicos, usuários de aplicativos 
Office e a comunidade em geral.  

Contato                  EMAIL: flavio@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 4799848316 / 47 3635-1833  

 
Nome:

 

Treinamento em instalação e configuração de servidores – FreeBSD - 
Software Livre  

Protocolo: 16609.118.19864.18022009  
Coordenador: Flavio Marcello Strelow - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Trabalho  

Resumo da 
Proposta: 

O curso oferecido será de treinamento em FreBSD, um sistema operacional 
livre para profissionais de TI, técnicos de informática, estudantes, 
acadêmicos, usuários de sistemas linux e a comunidade em geral.  

Contato                  EMAIL: flavio@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: 4799848316 / 47 3635-1833  

 
Nome: Curso de Hardware Básico para adolescentes do Bairro Centenário  

Protocolo: 15580.118.13562.18022009  
Coordenador: Fábio Manoel Caliari - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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 

Contato                  EMAIL: caliari@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)3635-1833 / (47)3634-2696  

 
 

Nome: Inclusão digital para funcionários do setor Moveleiro de São Bento do Sul  
Protocolo: 15800.118.13562.18022009  

Coordenador: Fábio Manoel Caliari - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como principal objetivo qualificar os colaboradores do 
setor moveleiro na área de informática, assim como inserí-los na inclusão 
digital, com conhecimento nos aplicativos como windows, editor de texto, 
planilhas, browser da Internet. Propiciando desta forma um contato inicial 
com os computadores. Todas as atividades deste projeto serão realizadas 
nos laboratórios da UDESC-CEPLAN.  

Contato                  EMAIL: caliari@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)3635-1833 / (47)3634-2696  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  (Programa) Inclusão Social  
Protocolo:  16760.118.13562.18022009  

Coordenador:  Fábio Manoel Caliari - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

O programa inclusão social oferece quatro cursos : Informática Básica para 
homens do Bairro Centenário, Auto-Estima para homens do Bairro 
Centenário de São Bento do Sul, Inclusão Digital para funcionários do setor 
moveleiro de São Bento do Sul e Curso de hardware básico para jovens e 
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 2009 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 as pessoas na área de informática com conhecimento nos 
aplicativos como windows, editor de texto, planilhas, browser da Internet e 
sobre a montagem e manutenção de micro computadores. Todas as ações 
serão realizadas nos laboratórios da UDESC em São Bento do Sul.  

Contato                  EMAIL: caliari@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)3635-1833 / (47)3634-2696  

 
 

Nome: Curso de Elaboração de Plano de Negócios  
Protocolo: 14583.118.6833.18022009  

Coordenador: Carlos Roberto Werlich - Docente  
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

Ensinar a elaborar um plano de negócios real, passo a passo, com isso 
visualiza-se o fomentar a criação e estabelecimento de negócios inovadores 
os quais podem ser abrigados e implementados junto a incubadora 
tecnológica ITEFETEP, nesse sentido considera-se ainda o estimulo a 
promoção do empreendedorismo regional.  

Contato                  EMAIL: tecne@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (047)3634 2696 / (047) 3634 2696 /  

 
 
 
 
 

Nome: 
 

oficina de ciência-tecnologia-sociedade e meio ambiente para professores 
de ensino médio  

Protocolo:  15506.118.6241.18022009  
Coordenador:  Arlindo Costa - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

 

Este projeto tem por finalidade proporcionar aos professores de ensino 
médio da área de química, física, biologia e matemática atividades voltadas 
ao tripé CTS+MA com o fito de contribuir para a qualidade das aulas das 
respectivas disciplinas. Será ministrado um curso o de 40 horas, com 
ênfase em Ciência-TEcnologia-Sociedade e meio ambiente. Será sugerido 
uma Mostra de CTS a partir de trabalhos realizados com os alunos da 
UDESC para visitaçao do público ëm geral. Com isso espera-se que os 
conteúdos das disciplinas vocacionem-se à temática do curso.  

Contato                  EMAIL: profarlindo@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)3642-4987 / (47)3635-1833 / (47)91836002  

 
 

Nome:
 

O despertar da consciência ecológica por meio da utilização de sacolas de 
tecido  

Protocolo: 15656.118.6716.18022009  
Coordenador: Nadir Radoll Cordeiro - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta: 

O consumo excessivo em um planeta com recursos naturais finitos, levará 
ao esgotamento desses recursos. Ainda é incipiente e insuficiente o nível de 
percepção que a comunidade da região norte catarinense tem da relação 
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entre as ações individuais e os problemas globais. A partir do 
reconhecimento desse fato, se quer sensibilizar a comunidade universitária, 
do bairro Centenário e do Centro da cidade de São Bento do Sul, a 
minimizar o consumo de sacolas e sacos plásticos. Trata-se de um 
despertar da consciência ecológica por meio da utilização de sacolas de 
tecido. Essa consciência significa uma nova forma de ver e compreender as 
relações entre os homens e destes com seu ambiente, de constatar a 
indivisibilidade entre sociedade e natureza e de perceber a 
indispensabilidade desta para a vida humana.  

Contato                  EMAIL: nadir@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 3635-1833 / (47) 3634-0988 / (47) 9964-4662  

 
 
 
 

Nome: Inovação Organizacional: Gestão de Processos  
Protocolo: 17194.118.6716.18022009  

Coordenador: Nadir Radoll Cordeiro - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

O curso pretende sensibilizar e capacitar os empresários e colaboradores das 
empresas bem como 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.  

Contato                  EMAIL: nadir@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 3635-1833 / (47) 3634-0988 / (47) 9964-4662  

 
 

Nome: Mini-cursos para o DTI 'Semana Tecnologica 2009'  
Protocolo: 15607.118.19216.19022009  

Coordenador: Rogério de Almeida Vieira - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

Este projeto visa o desenvolvimento de duas ações sendo a primeira a Oficina 
para desenvolver conhecimentos sobre busca de patentes e a Segunda um mini 
curso para desenvolver conhecimentos sobre ferramentas modernas de design 

Contato                  EMAIL: ravieira@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 36351833 / (47)3635-1833 / (47) 91395977  

 
Nome: Palestras da Semana Tecnológica 2009  

Protocolo: 15610.118.19216.19022009  
Coordenador: Rogério de Almeida Vieira - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de  Departamento de Tecnologia Industrial  
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Origem:
Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  

Área Temática 
Principal:

 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto propõe a apresentação de palestras referente a área de 
conhecimento do curso de Tecnologia Industrial Mecânica. Serão verificados 
temas que sejam de grande interesse por parte dos alunos e demais 
interessados.  

Contato                  EMAIL: ravieira@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 36351833 / (47)3635-1833 / (47) 91395977  

 
 

Nome: Mostra de Conhecimento do DTI 'Semana Tecnologica 2009'  
Protocolo: 16587.118.19216.19022009  

Coordenador: Rogério de Almeida Vieira - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Tecnologia Industrial  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Tecnologia e Produção  

Resumo da 
Proposta: 

Este projeto visa o desenvolvimento de uma ação para divulgação de 
trabalhos acadêmicos e/ou científicos de acadêmicos e professores para 
toda comunidade.  

Contato                  EMAIL: ravieira@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47) 36351833 / (47)3635-1833 / (47) 91395977  

 
 

Nome:
 

Fraternidade do Conhecimento - – Curso de informática para colaboradores 
Terceirizados do CEPLAN e moradores de São Bento  

Protocolo: 19052.53.13562.20032009  
Coordenador: Fábio Manoel Caliari - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ensino do Planalto Norte  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Sistemas de Informação  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto tem como principal objetivo qualificar os prestadores de 
serviços da UDESC - CEPLAN na área de informática, assim como inserí-los 
na inclusão digital, com conhecimento nos aplicativos como windows, editor 
de texto, planilhas, browser da Internet. Propiciando desta forma um 
contato inicial com os computadores. Todas as atividades deste projeto 
serão realizadas nos laboratórios da UDESC-CEPLAN.  

Contato                  EMAIL: caliari@sbs.udesc.br  
                             Fone/Contato: (47)3635-1833 / (47)3634-2696  
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Nome:  Brincando e Aprendendo  

Protocolo:  15434.118.19126.25112008  
Coordenador:  Ricardo Neumann - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior da Região Sul  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Arquitetura e Urbanismo  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto pretende discutir e propor formas e procedimentos para 
o ensino de Educação Patrimonial, bem como produzir um material 
(um jogo de tabuleiro e uma “revista”, feita de papel sufite e 
impressa no computador) que possa ser utilizado por outros alunos 
da rede pública estadual, tanto como material de apoio para 
Educação Patrimonial, quanto para o próprio ensino, por meio 
deste material da história de Laguna nas instituições públicas de 
educação do Estado. Assim nosso projeto pretende compreender a 
história de Laguna desde os seus primeiros habitantes, os 
sambaquianos, passando pelos povos indígenas que aqui 
habitavam, pelos colonizadores lusos, pela presença afro-brasileira 
e posteriormente pela presença de imigrantes da Europa, até os 
dias de hoje. Essas informações serão discutidas e trabalhadas 
através de um olhar sobre a arquitetura de cidade, que desde os 
sambaquis, ao estilo colonial, ao eclético, ao art deco e hoje a 
arquitetura vernacular dominante, evidenciam muito da história de 
cidade. Dessa forma, como já afirmamos, pretendemos através 
dessa discussão criar formas e procedimentos de repassar a 
história de Laguna e a Educação Patrimonial, primeiramente às 
escolas e ONGS da cidade, posteriormente abrindo uma opção de 
material didático para toda rede pública estadual. 

Contato:  (47)34229126 / (48) 3647-4190 / (48)99557201 
Email:  ricardoneumann@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  (Programa) Do Patrimônio Histórico-cultural ao vestibular - UDESC 



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 245 de 300 

 

na comunidade  
Protocolo:  15438.118.18917.05122008  

Coordenador:  Amanda GonÇalves Pamato de Souza - Discente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior da Região Sul  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Arquitetura e Urbanismo  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Cultura 

Resumo: 

 

Estudar, analisar e divulgar o patrimônio histórico e cultural de 
Imbituba. - Educar culturalmente a população sobre a importância 
de patrimônios históricos e culturais de sua cidade, incentivando a 
preservá-los aliado a prática do turismo. -Divulgação dos cursos e 
vestibulares da UDESC nos Municípios de Imbituba e Laguna. 

Contato:  4836474190 
Email:  amandapamato@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

Diagnóstico participativo da ocupação urbana no entorno da laguna 
no bairro Centro - Laguna, SC.  

Protocolo:  15818.118.19309.05122008  
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Coordenador:  Cristina Benedet - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ensino Superior da Região Sul  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Arquitetura e Urbanismo  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 

 

O diagnóstico participativo da ocupação urbana no bairro Centro 
no município de laguma, SC visa diagnosticar os processos de 
ocupação humana, o desenvolvimento urbano no entorno da 
laguna. O estudo será voltado para o diagnóstico das questões 
ambientais e da situação urbanística como condições que 
viabilizam a vida na cidade nos seus aspectos sociais, econômicos 
e ambientais e ao mesmo tempo podem interferir na dinâmica do 
ambiente marinho costeiro local. Primeiramente, será elaborado a 
caracterização do bairro a partir de dados e informações relativas 
as questões sociais, econômicas, populacional e saneamento. 
Simultaneamente será realizado o levantamento dos aspectos do 
ambiente físico do bairro e da laguna. Na etapa seguinte iniciará o 
levantamento de informações e coleta de dados em campo 
referentes as questões sanitárias, áreas e equipamentos públicos, 
áreas de preservação e de conservação, áreas industriais, e 
concomitantemente se realizará o processo participativo onde a 
comunidade local participará contribuindo com o conhecimento 
local sobre as questões expostas acima. Nesta etapa se realizará, 
ainda, atividades de educação ambiental voltadas para a 
sustentabilidade da cidade. Posteriormente os dados serão 
reunidos, analisados e revistos. Finalmente, será elaborado o 
relatório de pesquisa. 

Contato:  48 3249 1214 / 48 3647 4190 / 48 9965 2734 
Email:  cristinabenedet@hotmail.com 
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Nome: 3ª Semana de Pesquisa da ESAG  

Protocolo: 15279.128.19034.10102008  
Coordenador: Graziela Dias Alperstedt - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências da Administração e Econômicas  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Administração Empresarial  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área temática

principal:
 Educação 

Resumo:

 

Anualmente, a UDESC promove em seus Centros de Ensino o 
Seminário de Iniciação Científica, que tem como objetivos divulgar os 
resultados dos projetos desenvolvidos, difundir e estimular a iniciação 
à pesquisa. No período de 13 a 15 de outubro próximo, a ESAG estará 
promovendo a 3ª Semana de Pesquisa dentro da programação do 18º 
Seminário de Iniciação Científica da UDESC, onde os bolsistas de 
pesquisa e professores apresentarão os resultados obtidos nos 
projetos que foram desenvolvidos entre agosto de 2007 a julho de 
2008, independente de solicitação de prorrogação. 

Contato: 48-32230930 / 4833218220 / 48-99486622 
E-mail:  gradial@gmail.com 

 
 

Nome:  Aprenda a Poupar  
Protocolo:  13430.128.7027.21082008  

Coordenador:  Arnaldo JosÉ de Lima - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área temática 

principal: 
 Trabalho 

Resumo: 

 

A ação de extensão do presente projeto possui como objetivo ensinar 
a prática da poupança da renda familiar. Para tanto, as famílias 
selecionadas receberão um formulário para acompanhamento das 
principais despesas que deverão ser registradas diariamente. De posse 
desses dados, os acadêmicos do Curso de Ciências Econômicas, 
promoverão uma análise crítica dos seus gastos, descrevendo os 
principais pontos fracos e como resultado final da ação, sugestões para 
o melhor gerenciamento dos recursos financeiros. 

Contato:  48 3334-8949 / 48 3321-8229 / 48 8811-9034 
E-mail:  e2ajl@udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Capacitação de Gestores de Telecentros  
Protocolo:  16617.118.7221.18022009  

Coordenador:  Julio da Silva Dias - Docente  
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Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O presente projeto objetiva capacitar e treinar multiplicadores e 
gestores de Telecentros, visando à estruturação e garantia de 
qualidade dos serviços ofertados na rede de Telecentros instalada no 
Estado de Santa Catarina, com o desenvolvimento e fornecimento de 
material didático, infra-estrutura pedagógica. 

Contato:  48 84062910 / 48 33218201 
E-mail:  jdias@udesc.br 

 
 

Nome:  Centro de Estudos em Finanças  
Protocolo:  15358.118.6618.18022009  

Coordenador:  Lisandro Fin Nishi - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Ciências Econômicas  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Tecnologia e Produção 

Resumo: 

 

O projeto consiste em manter um Centro de Estudos em Finanças na 
ESAG, através de atividades como ensino do software Economática, 
curso de Avaliação de Empresas, e curso de análise Gráfica de Ações, 
que serão ofertados não somente para o público interno mas externo à 
ESAG, como empresários e profissionais de finanças. Outra atividade é 
o Boletim Mensal informativo analisando o desempenho de empresas 
listadas na Bovespa. Em parceria com o ITAG, será cálculada e 
divulgada para a mídia a Taxa Real de Câmbio, e também será dado 
início ao desenvolvimento do site do Curso de Ciências Econômicas. 
Demais atividades poderão ser contempladas tais como viagens de 
estudos e palestras. 

Contato:  32346202 / 33218000 
E-mail:  lisandro.esag@udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Ciclo de Palestras  
Protocolo:  16690.118.7253.18022009  

Coordenador:  Marcello Beckert Zapelini - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração de Serviços Públicos  



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 250 de 300 

 

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Favorecer a articulação da teoria com a prática dos conteúdos 
ministrados em sala de aula em relação ao que vem sendo praticado 
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 intuito de prepará-los para uma melhor 
realização e atuação pessoal/profissional e o fortalecimento da 
intregração do tripé: ensino, pesquisa e extensão. O Ciclo de Palestras 
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.Pretende-se também, conectar os temas de gestão na 
administração Pública e 3 setor, com parcerias no governo do 
estado,prefeituras municipais,FECAM, ICOM,IVA e Escola do 
Legislativo., com um total de 8 palestras por ano. Com um numero de 
100 pessoas externas por palestras e 50 alunos. 

Contato:  (48) 3223-0135 / (48) 3231-9308 / (48) 9161-7835 
E-mail:  mbzapelini@hotmail.com 

 
 

Nome:  Desafios e Tendências do Marketing Promocional  
Protocolo:  9026.53.11020.10042008  

Coordenador:  Ronaldo Valente Canali - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área temática 

principal: 
 Comunicação 

Resumo: 

 

A AMPRO, em parceria com a ESAG Jr. Consultoria em Administração 
visa realizar dentro da ESAG/UDESC um ciclo de palestras com o tema 
central “Desafios e Tendências do Marketing Promocional”, abordando 
diversos aspectos da área de comunicação como legislação do setor, 
importância de instituições como a AMPRO para o desenvolvimento de 
estratégias de comunicação, além de apresentar as inovações que o 
Marketing Promocional vem realizando no meio empresarial ao longo 
do tempo. 

Contato:  48 32331561 / 3321 8200 / 48 99820051 
E-mail:  rcanali@udesc.br 

 
 
 

Nome:  (Programa) ESAG Sênior  
Protocolo:  17006.118.6961.18022009  

Coordenador:  Mário César Barreto Moraes - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo:  A busca por metodologias e formas de gestão capazes de garantir o 
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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. 

Contato:  99832303 / 33218220 
E-mail:  mariocbm@matrix.com 

 
 

Nome: 
 

Formação de um Núcleo de Relações Públicas – Internas e Externas 
Utilizando Tecnologias de Gestão  

Protocolo:  16648.118.4821.19022009  
Coordenador:  Rodrigo Bousfield - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Objetiva estruturar um núcleo de Relações Públicas - Internas e 
Externas utilizando tecnologias de gestão promovendo parcerias nas 
áreas de ensino, pesquisa (projetos), extensão (projetos) e 
comunidade aproximando a ESAG com as demais instituições sociais. A 
função de articulador institucional do núcleo, utilizará como estratégia 
as tecnologias de gestão, baseadas nas organizações estaduais, no 
intuito de aliar a formação de redes no contexto das inovações a 
formação do bem público por meio da utilização dos conhecimentos 
desenvolvidos na pesquisa em formação de parcerias no âmbito 
extensão. 

Contato:  48-32046076 / 48-33218258 / 48-84046727 
E-mail:  rbousfield@gmail.com 

 
 

Nome: 
 

Implementação de Políticas Públicas: A Integração dos terminais de 
Florianópolis  

Protocolo:  7994.53.9041.04032008  
Coordenador:  Sulivan Desirée Fischer Salgado - Técnico Administrativo  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Apresentar por meio de uma experiência prática, a implementação de 
Políticas Públicas. Será proferida uma Palestra com apresentação do 
Plano elaborado para a integração dos terminais de Florianópolis e 
como ocorreu a implementação desta nova política de transportes com 
ênfase nos acertos e as falhas que ocorreram no processo de 
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implementação desta política. 
Contato:  3338-2643 / 3321-8170 / 9989-3224 

E-mail:  sulivan@udesc.br 

 
Nome: 

 

Inclusão Digital para Inclusão Social do Cidadão Catarinense - 
Implantação e Avaliação de Impacto de Soluções Inovadoras  

Protocolo:  16366.118.8641.18022009  
Coordenador:  Carlos Roberto de Rolt - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto visa promover a inclusão digital por meio da motivação e 
mobilização de comunidades escolares, jovens e adultos com pouco ou 
nenhum acesso aos benefícios das novas tecnologias de comunicação e 
informação através do desenvolvimento de mecanismo de inclusão 
digital em setor de impacto social e atuação em consonância com a 
rede de telecentros voltada à inclusão digital do catarinense. Integra 
pedagogias inovadoras, conteúdos interativos, arte, tecnologias 
multimídia, jogos, simulações, sistemas de convergência digital e 
ferramentas de hardware e software (capacitação e qualificação em 
tecnologia da informação), projetados para operar em ambientes 
físicos e virtuais. Trata-se de uma ação Cultural e Educativa na forma 
de um grande 'Desafio Pedagógico' sobre Sustentabilidade e os 
Objetivos do Milênio, utilizando modernas tecnologias, internet, 
celulares e instalações artísticas itinerantes para aliar jogos 
educativos, histórias memoráveis e projetos de transformação da 
realidade social, envolvendo os participantes - alunos e professores - 
de uma forma lúdica, natural e empolgante. Inclui uma aplicação piloto 
de um Sistema de Currículo Escolar Digital para o Ensino Básico capaz 
de administrar, armazenar de forma sistêmica (e com devido sigilo) as 
informações pessoais sobre a formação escolar e profissionalizante de 
cada cidadão. 

Contato:  48 32334334 / 48 33218201 / 48 99820930 
E-mail:  rolt@udesc.br 

 
 

Nome:  (Programa) Incubadora de Administração de Serviços Públicos  
Protocolo:  16691.118.7219.06112008  

Coordenador:  Maria Ester Menegasso - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 
 

Desenvolver um espaço aprendizagem e prestação de serviços de 
interesse público à sociedade e ao público discente, voltado, 
sobretudo, à capacitação comunitária e disciente e à formação de 
lideranças. 

Contato:  mariaester@udesc.br 
E-mail:  48 225 3285 / 48 33218000 / 48 231 93 46 
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Nome: 

 

InfoEsag - Ferramentas Tecnológicas Aplicadas à Administração e 
Gerência  

Protocolo:  16620.118.20205.18022009  
Coordenador:  Julibio David Ardigo - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Trabalho 

Resumo: 

 

Fornecer conhecimento teórico e prático das ferramentas tecnológicas 
fundamentais para os processos de administração e gerência, 
capacitando o futuro profissional para as possíveis adversidades do 
mercado de trabalho e da graduação. Tal conhecimento será 
compartilhado por meio de cursos especializados nas ferramentas mais 
necessárias pelos alunos, baseada em pesquisa de marketing já 
realizada. 

Contato:  48 33345044 / 48 33218156 / 48 84112734 
E-mail:  julibio@udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Palestra - O Poder Legislativo Municipal  
Protocolo:  8664.53.10042.26032008  

Coordenador:  Emiliana Debetir - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Palestra a ser proferida pelo Procurador Geral da Câmara Municipal de 
Florianópolis sobre o tema o 'O Poder Legislativo Municipal', com 
destaque para: a atuação do Poder Legislativo no município; as 
relações entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; o 
Processo Legislativo e as alterações trazidas pela Constituição Federal 
de 1988 em relação à autonomia municipal. 

Contato:  4830254172 / 4833218000 / 4896220223 
E-mail:  emilianadebetir@yahoo.com.br 
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Nome:  Poder Executivo Municipal - a gestão no dia a dia  
Protocolo:  8941.53.10042.05042008  

Coordenador:  Emiliana Debetir - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Trata-se se uma palestra sobre o tema organização dos poderes no 
município, denominada 'O poder executivo no município - a gestão no 
dia a dia' a ser proferida pelo vice-prefeito do município de Balneário 
Camboriú a acadêmicos do 7° Termo do Curso de Administração em 
Serviços Públicos. 

Contato:  4830254172 / 4833218000 / 4896220223 
E-mail:  emilianadebetir@yahoo.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
 

(Programa) Programa Laboratório de Aprendizagem em Serviços 
Públicos  

Protocolo:  16662.118.7253.18022009  
Coordenador:  Marcello Beckert Zapelini - Docente  

Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

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

Contato:  (48) 3223-0135 / (48) 3231-9308 / (48) 9161-7835 
E-mail:  mbzapelini@hotmail.com 

 
 

Nome:  Projeto Biblioteca de Administração Pública  
Protocolo:  16684.118.7253.18022009  

Coordenador:  Marcello Beckert Zapelini - Docente  
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Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  

Unidade de 
Origem: 

 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto se propõe a manter atualizado o 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 ser usado por pesquisadores 
internos e externos interessados na área da Administração Pública. 

Contato:  (48) 3223-0135 / (48) 3231-9308 / (48) 9161-7835 
E-mail:  mbzapelini@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Projeto Novo Olhar  
Protocolo:  16266.128.8641.07112008  

Coordenador:  Carlos Roberto de Rolt - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Será um projeto de cunho social, visando melhorar a qualidade de vida 
das pessoas assistidas nas instituições. Para beneficiar essas 
entidades, será realizado um período de exame com oftalmologistas, 
e, após estarem prontas as lentes, será realizado um evento de 
entrega simbólica dos óculos na Esag, com representantes das 
instituições. Além desse evento, os membros do projeto realizarão a 
entrega efetiva nas entidades beneficiadas, com o intuito de aproximar 
a comunidade acadêmica aos idosos. 

Contato:  48 32334334 / 48 33218201 / 48 99820930 
E-mail:  rolt@udesc.br 

 
 

Nome:  Projeto Semana Esaguiana (Cópia) 07-11-2008  
Protocolo:  16742.118.7269.19022009  

Coordenador:  Eduardo Trauer - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Estudos Administrativos e Gerenciais  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

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 (Entende-se 
por extensão a interação entre atividades de ensino e de pesquisa e 
das demandas da sociedade, o que implementa desta forma o 
compromisso da Universidade) 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. A Semana ESAGuiana envolve a 
participação direta do público interno e externo da ESAG/UDESC, além 
de fortalecer o nome e a imagem da referida instituição. 

Contato:  (48) 78116101 / (48) 3321 - 8200 / (48) 78116101 
E-mail:  eduardo@etrauer.com 

 
 
 
 
 

Nome:  Projeto Sorrir Apae  
Protocolo:  11732.53.8641.03072008  

Coordenador:  Carlos Roberto de Rolt - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

O projeto Sorrir APAE nasceu dentro da disciplina de Programação e 
Projetos II do curso de Administração Empresarial da ESAG/UDESC. O 
projeto contempla a construção de um consultório odontológico na 
APAE de Palhoça, amparado e planejado em técnicas de 
gerenciamento de projetos do PMI (Project Management Institute). O 
consultório terá aproximadamente 30 m2 e servirá para atendimento 
dos internos da instituição, e já conta com o comprometimento de 
uma dentista voluntária. 

Contato:  48 88064201 / 48 33218200 
E-mail:  leandro@schmitz.eng.br 

 
 

Nome:  Projeto Vem Dançar  
Protocolo:  16687.128.8641.07112008  

Coordenador:  Carlos Roberto de Rolt - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração Empresarial  
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Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Esta ação aplicará os conhecimentos de gerenciamento de projetos 
para a execução de um projeto de cunho social, visando melhorar a 
qualidade de vida das pessoas assistidas pelo Lar Fabiano de Cristo, no 
bairro do Monte Cristo, em Florianópolis. Para beneficiar essas 
pessoas, serão realizados eventos de dança na cidade de Florianópolis, 
para arrecadar recursos e expor a causa à sociedade. Além desses 
eventos, os membros do projeto realizarão a entrega das melhorias 
nas entidades beneficiadas, com o intuito de aproximar a comunidade 
acadêmica aos integrantes do Lar Fabiano de Cristo. 

Contato:  48 32334334 / 48 33218201 / 48 99820930 
E-mail:  rolt@udesc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Projeto de Consolidação Acadêmica (Cópia) 07-11-2008  
Protocolo:  16747.118.6961.18022009  

Coordenador:  Mário César Barreto Moraes - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Estudos Administrativos e Gerenciais  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

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 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 
coordenadores, vivenciando na prática o que significa administrar e 
gerenciar. 

Contato:  99832303 / 33218220 
E-mail:  mariocbm@matrix.com 
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Nome:  Projeto de Eventos (Cópia) 07-11-2008  
Protocolo:  16748.118.6961.18022009  

Coordenador:  Mário César Barreto Moraes - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

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. 

Contato:  99832303 / 33218220 
E-mail:  mariocbm@matrix.com 
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Nome:  Projeto de Parcerias (Cópia) 07-11-2008  
Protocolo:  16750.118.6961.18022009  

Coordenador:  Mário César Barreto Moraes - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Estudos Administrativos e Gerenciais  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

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 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. 

Contato:  99832303 / 33218220 
E-mail:  mariocbm@matrix.com 
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Nome:  Pré-Vestibular Comunitário  
Protocolo:  16694.118.7253.18022009  

Coordenador:  Marcello Beckert Zapelini - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área temática 

principal: 
 Educação 

Resumo: 

 

Os cursos pré-vestibulares comunitários são uma opção para 
estudantes de acesso para estudantes de baixa renda que querem 
cursar uma Universidade pública gratuita, mas têm dificuldades de 
acesso à educação superior ou problemas para arcar com 
mensalidades de um cursinho pré-vestibular. Estes projetos surgem, a 
princípio, para amenizar uma situação trágica no que diz respeito à 
educação, com o ensino público gratuito, seguindo uma curva de 
decadência. Surge também para sinalizar esta situação, deixando claro 
que as condições para a disputa de uma vaga na universidade são 
desiguais. E, principalmente, surge para mostrar que este estado de 
coisas precisa mudar. A adesão do Curso de Administração Pública da 
ESAG, centro disseminador de conhecimento, ao movimento dos PVC – 
constitui-se em desafio na busca de mudanças nessa realidade. 

Contato:  (48) 3223-0135 / (48) 3231-9308 / (48) 9161-7835 
E-mail:  mbzapelini@hotmail.com 

 
 

Nome:  RH Estratégico e Avaliação 360º  
Protocolo:  15206.128.18897.02102008  

Coordenador:  Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração Empresarial  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área temática 

principal: 
 Trabalho 

Resumo: 
 

Palestra com Wagner Brogin, gerente de RH da empresa Digitro. 
Tema: 'RH estratégico e avaliação 360º: o case da Digitro' 
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Contato:  48 84290285 / 33218000 
E-mail:  rebecamribeiro@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  Sistema de Gestão Ambiental da Malwee  
Protocolo:  15766.128.7331.16102008  

Coordenador:  Janice Mileni Bogo - Docente  
Instituição:  Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral:  Centro de Ciências da Administração e Econômicas  
Unidade de 

Origem: 
 Departamento de Administração de Serviços Públicos  

Edital:  EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área temática 

principal: 
 Meio ambiente 

Resumo: 
 

Visita à fábrica da Malwee em Jaraguá do Sul com o objetivo de 
conhecer o sistema de gestão ambiental da empresa, assim como suas 
motivações e ações socioambientais. 

Contato:  janice@mileni.adm.br 
E-mail:  48 33218204 / 48 3321 8204 / 48 99891223 
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Nome: Experiências infanto-juvenis no Brasil no Tempo Presente  

Protocolo: 9374.53.6928.11042008  
Coordenador: Silvia Maria Fávero Arend - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de História  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta:

 

O ciclo de filmes, intitulado 'Experiências infanto-juvenis no Brasil no Tempo 
Presente', visa socializar para o corpo docente e discente da FAED o debate 
vigente nas áreas da História Social da Família, da História da Infância e 
das Relações de Gênero em relação a população infanto-juvenil feminina e 
masculina pobre do Brasil. No evento serão exibidos 04 filmes que serão 
debatidos por docentes da FAED, alunos do Programa de Pós-graduação em 
História e convidados externos à luz da referida produção do conhecimento. 

Contato                  EMAIL: silvia@newsite.com.br  
                             Fone/Contato: 32245408 / 33218500  

 
 

Nome: Presença do Exército Brasileiro na Amazônia  
Protocolo: 10507.53.6593.02062008  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

Em função dos últimos acontecimentos que envolvem a Amazônia e a 
problemática dos recursos naturais e a apropriação destes recursos, o 
General Krieger foi convidado para falar sobre a atuação do exército na 
Amazônia e as estratégias de segurança nacional.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: A diversidade dos atingidos por barragens no Brasil  
Protocolo: 10914.53.6593.02062008  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

Trata-se de uma palestra ministrada pelo Professor Guillaume Leturcq da 
Universidade do Maine, Le Mans, França que fez uma pesquisa sobre a 
política energética brasileira e os desdobramentos territoriais que tal 
política propicia.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 

Nome: Palestra: As migrações forçadas nas zonas rurais do sul do Brasil  
Protocolo: 10849.53.6593.04062008  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

Os movimentos populacionais nas zonas rurais no sul Brasil vêm 
principalemente do êxodo rural há mais de 50 anos. Mesmo este 
movimento sendo um dos maiores movimentos populacionais há algum 
tempo, existe agora outro movimento de pessoas acontecendo. Com a 
instalação há mais de 20 anos de usinas hidrelétricas, novas migrações 
surgiram. Uma migração forçada nasce quando se implanta este tipo de 
construção, já que é uma conseqüência direta que traz grandes impactos no 
plano rural no sul do Brasil. Existe uma concentração de barragens no sul 
Brasil e, assim, existe uma concentração de migrações. Essa concentração 
vai permitir a teorização desse fenômeno, fazendo com que nos apoiemos 
em algums conceitos para explicarmos como ele acontece. Mais que a 
teoria, são importantes também os fatos que vão mostrar como se faz a 
migração e por qual tipo de populações. O movimento da população traz 
impactos ao espaços de vida, transformando-os. Muitas conseqüências 
indireitas das migrações vão aparecer. Podemos falar de modificações 
localizadas dos espaços rurais e das vidas dos munícipios.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 
 
 
 
 

Nome: Curso de Extensão - Multiculturalismo, cotidiano e história  
Protocolo: 9907.53.6942.06062008  

Coordenador: Paulino de Jesus Franscisco Cardoso - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  
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Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

A disciplina pretende discutir o lugar da História na contemporaneidade, os 
esforços de pesquisadores de, através da crítica da prática profissional, 
desvincular a escrita histórica dos projetos hegemônicos e institucionais; e 
de renovação teórica e metodológica voltada para uma compreensão das 
demandas dos movimentos sociais, especialmente, a redefinição das noções 
de identidade, etnia, classe e nação no quotidiano das sociedades 
ocidentais.  

Contato                  EMAIL: paulino.cardoso@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33218500 / 33218525 / 99821705  

 
 

Nome: Palestra: Meios de locomoção na cidade de Florianópolis-SC  
Protocolo: 11180.53.6593.11062008  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Com o objetivo de divulgar o trabalho científico de diferentes profissionais à 
comunidade acadêmica para ampliar as redes de discussões, a palestra 
sobre os meios de locomoção da cidade de Florianópolis contará com a 
participação da geógrafa formada na UDESC Patrícia Moojen Lemos e da 
arquiteta mestranda do curso de arquitetura da UFSC Maria Rosa Tesser 
Rodrigues de Lima. O trabalho da geógrafa Patrícia Moojen Lemos sobre 
“Dilemas da Imobilidade Urbana: estudo de caso do transporte público 
coletivo em Florianópolis”, levanta questões a respeito dos problemas 
encontrados pelos usuários do transporte coletivo da cidade e a arquiteta 
Maria Rosa Tesser Rodrigues de Lima apresentará sua proposta sobre 
“Transporte sustentável para a Florianópolis do futuro”, o qual traz uma 
maquete ilustrando as sugestões da arquiteta sobre um planejamento de 
transporte mais sustentável, valorizando o transporte coletivo, tornando a 
cidade mais humana e trazendo-a novamente à escala do pedestre.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 
 
 
 

Nome:
 

O trabalho pedagógico na educação infantil: uma proposta de socialização 
em processo  

Protocolo: 13089.128.6823.21082008  
Coordenador: Neli Góes Ribeiro - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Educação  
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Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: neligoes@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 33338175 / 33218525  

 
 

Nome:
 

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

Protocolo: 13138.128.6942.29082008  
Coordenador: Paulino de Jesus Franscisco Cardoso - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de História  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: paulino.cardoso@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33218500 / 33218525 / 99821705  

 
 

Nome: Impactos Ambientais de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)  
Protocolo: 13830.128.6593.05092008  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

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

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 

Nome: Movimentos Sociais e políticas públicas  
Protocolo: 13170.128.6593.08092008  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

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

Protocolo: 13414.128.6593.08092008  
Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL SEM ÔNUS Nº 03 / 2008  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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biomassa em lugar dos derivados do petróleo.  
Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 

Nome: Memória, mídia e educação: revisitando o município de São Bonifácio  
Protocolo: 15195.118.6204.07112008  

Coordenador: Barbara Giese - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

Primeiramente propõe-se a formação de um grupo de alunos da Escola 
Estadual de São Bonifácio a fim de oferecer oficinas introduzindo-o às novas 
tecnologias (TICs), com destaque especial para a edição de audiovisual e o 
uso de filmadora digital. Propõe-se envolver este grupo em projetos 
educacionais específicos, revisitando a história do município e requalificando 
a história local. A coleta de fotos antigas existentes no município configura-
se como um dos primeiros passos para a reaproximação dos alunos à sua 
localidade. O próximo passo de trabalho será a produção de um ou mais 
vídeos documentários buscando a participação dos professores na 
elaboração de roteiros e edição. Por último, os trabalhos serão divulgados 
na comunidade de São Bonifácio com o intuito de valorizar tanto o espaço 
social como o espaço natural do município. 

Contato                  EMAIL: barbara@autonomia.com.br  
                             Fone/Contato: 048/33381223 / 33218500  

 
 
 
 
 
 

Nome: História Local e memória como saber historico escolar  
Protocolo: 16787.53.7260.10112008  

Coordenador: Cristiani Bereta da Silva - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Resumo da 

Proposta:

 

A história local, assim como outros temas e abordagens, faz parte currículo 
prescrito do ensino fdos conteúdos Entre os conteúdos ministrados nas 
escolas públicas e privadas de todos os níveis de ensino, localizadas no 
Estado de Santa Catarina, encontra-se o ensino de História de Santa 
Catarina. Circe Bittencourt (2004;2005;2007) analisou como o ensino da 
história nacional vinculou-se aos interesses do estado na construção das 
identidades nacionais. Apesar disso, a história regional, ou o estudo da 
história dos diferentes estados, enquanto divisão política, também era 
apresentada como proposta educacional. O objetivo desta pesquisa seria 
analisar como os documentos oficiais (propostas e diretrizes curriculares, 
planos de ensino, provas de vestibulares e de concursos públicos), 
produzidos no século XX e início do século XXI, tratam a o ensino de 
História de Santa Catarina. A história local A presente proposta objetiva 
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desenvolver materiais didático-pedagógicos sobre a história da cidade de 
Florianópolis para serem utilizados no ensino fundamental.  

Contato                  EMAIL: cristianiluiz@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 33575427 / 32229168  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Alternativas pedagógicas para a aprendizagem dos alunos em situação de 
fracasso no Ensino Fundamental (Cópia) 11-11-2008  

Protocolo: 16810.118.6592.27112008  
Coordenador: Zenir Maria Koch - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Projeto será desenvolvido nas escolas EMEB Gentil Mathias e EEEB 
Rosinha Campos de Florianópolis. Em 2008, foi efetuada a primeira etapa 
da Extensão-Formação Continuada para professores de primeira e quinta 
séries. Em 2009, será a continuidade para todos professores do Ensino 
Fundamental das escolas acima citadas. O objetivo é realizar a formação 
nas áreas com maior índice de reprovação, na tentativa de se buscar 
altenativas pedagógicas que favoreçam a superação das dificuldades de 
aprendizagem dos estudantes, e com isso procurar equacionar a repetência 
e a interrupção escolar. Para tanto, serão realizados encontros de formação 
(compreendendo cursos, assessorias e oficinas), para Equipe pedagógica e 
professores na área Letramento, tendo eixo: Leitura e Escrita - 
Compromisso de todas as Áreas.O projeto abrange diretamente as escolas 
citadas, na perpectiva da experiência ser extendida para as demais escolas 
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da rede pública. Considerando que a formação estará centrada na área de 
letramento e de outros conteúdos que estarão ligados a esses 
conhecimentos, os cursos e as demais atividades serão ministrados por 
especialistas internos e externos às universidades envolvidas. A 
participação estará aberta para os docentes e educadores da escola pública, 
bem como aos docentes e discentes da UFSC e da UDESC .  

Contato                  EMAIL: zenirkoch@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: (48)3222-4767 / (48)3721-8500 / (48) 88156704  

 
 

Nome:
 

Vozes na cidade: programa de rádio sobre a cidade de Florianópolis e suas 
transformações ente 1979-2009.  

Protocolo: 15298.118.6917.28112008  
Coordenador: Emerson César de Campos - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: emecampus@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 48-37337909 / 48 -33218527 / 48-99037909  

 
Nome: (Programa) Matéria e memória: artes do patrimônio cultural  

Protocolo: 15375.118.6820.29112008  
Coordenador: Janice Gonçalves - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

As ações do Programa “Matéria e memória: artes do patrimônio cultural” 
buscam abarcar e problematizar diferentes dimensões do patrimônio 
cultural, estimulando principalmente 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 a enfatizar os nexos que podem com ele ser estabelecidos a partir 
da História e de seu ensino. Em 2009, as ações do programa enfatizarão 
aspectos do patrimônio material (sobretudo o patrimônio edificado e o 
arquivístico) e do patrimônio imaterial, sobretudo no estado de Santa 
Catarina.  
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Contato                  EMAIL: janice_goncalves@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 4832331392 / 4833218500  

 
 

Nome: A aventura do documento  
Protocolo: 15376.118.6820.29112008  

Coordenador: Janice Gonçalves - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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 sue contexto e sugiram atividades em sala de aula (no 
formato de oficinas). As caixas pedagógicas são disponibilizadas, através de 
empréstimo, para 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.  

Contato                  EMAIL: janice_goncalves@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 4832331392 / 4833218500  

 
Nome:

 

SPECULA - Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em 
SC  

Protocolo: 15377.118.6820.29112008  
Coordenador: Janice Gonçalves - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto de extensão 'SPECULA - Sistema de Pesquisa e Referência sobre 
Patrimônio Cultural em SC' objetiva a concepção, montagem, implantação e 
alimentação de bases de dados integradas (contemplando 
georreferenciamento), voltadas para os bens culturais que integram o 
patrimônio cultural de Santa Catarina. O Sistema deverá ser disponibilizado 
na World Wide Web, permitindo sua ampla consulta a todo e qualquer 
interessado, seja ou não profissional da área de preservação. Desenvolvido 
no âmbito do Laboratório de Patrimônio Cultural - LabPac, ligado ao 
Departamento de História do Centro de Ciências Humanas e da Educação da 
UDESC, o projeto prevê parcerias com outras instâncias internas à 
Universidade (o Laboratório de Geoprocessamento - GeoLab e o Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros - NEAB) e instâncias externas (como a Diretoria de 
Patrimônio Cultural e o Ateliê de Conservação e Restauro de Bens Culturais 
Móveis, ambos ligados à Fundação Catarinense de Cultura, além do 
Instituto Recriar).  

Contato                  EMAIL: janice_goncalves@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 4832331392 / 4833218500  
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Nome:

 

No fio da memória: caminhadas de registro fotográfico (patrimônio cultural e 
etnicidade)  

Protocolo: 15378.118.6820.29112008  
Coordenador: Janice Gonçalves - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

O evento de extensão “No fio da memória: caminhadas de registro 
fotográfico (patrimônio cultural e etnicidade)” consistirá na realização de dez 
caminhadas de registro fotográfico, em pontos diferentes do município de 
Florianópolis. Tendo como tema geral as relações entre patrimônio cultural e 
etnicidade, todas as caminhadas, a serem realizadas mensalmente, partirão 
de pontos da cidade facilmente acessíveis por transporte coletivo. Serão 
indicados textos de referência para leitura prévia dos participantes das 
caminhadas, de modo a melhor informar o seu olhar. Os participantes das 
caminhadas serão convidados a ceder os direitos de uso dos registros 
obtidos para o projeto de extensão SPECULA, também sob coordenação da 
proponente deste evento de extensão, de modo a alimentar a base de dados 
fotográfica daquele Sistema.  

Contato                  EMAIL: janice_goncalves@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 4832331392 / 4833218500  

Nome: (Programa) Civilização - aprofundamento e prática da leitura  
Protocolo: 16552.118.5008.04122008  

Coordenador: José Claudio Morelli Matos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

Este programa reune projetos de incentivo e de prática da leitura crítica, 
dialogada e da leitura como procedimento de estudo e pesquisa. suas 
atividades envolvem o público acadêmico, estudantes da rede de ensino e 
comunidade, em atividades de leitura aprofundada e discussões temáticas 
acerca do tema.  

Contato                  EMAIL: doutortodd@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33432094 / 32328500  

 
 

Nome: Leitura em Debate  
Protocolo: 16550.118.5008.04122008  

Coordenador: José Claudio Morelli Matos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto compõe-se de um série de palestras, seguidos de debate, 
proferidos por pesquisadores de diferentes áreas de pesquisa. O tema 
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comum é o uso da leitura de textos escritos como método, ou instrumento 
de pesquisa e reflexão. A cada mês será realizada uma palestra, seguida de 
debate, onde o palestrante irá procurar expor seu procedimento de leitura, 
seu tratamento dos textos, seus mecanismos de acesso e suas chaves 
interpretativas. Ao fim do evento, o projeto pretende editar a produção 
resultante, na forma de um livro, cujo tema são os diferentes procedimentos 
de leitra empregados pelos pesquisadores.  

Contato                  EMAIL: doutortodd@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33432094 / 32328500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Oficina de Leitura e Interpretação de Textos  
Protocolo: 15174.118.5008.04122008  

Coordenador: José Claudio Morelli Matos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

A leitura de textos escritos é uma atividade que pode ser aperfeiçoada e 
exercitada, de modo a aumentar a habilidade do leitor. Esta habilidade se 
desenvolve tanto na análise da estrutura interna do texto, quanto na apreensão 
de seus conceitos, noções e informações, a fim de compreender, problematizar 
e estabelecer relações com a realidade circundante. O texto, seja ele 
informativo ou literário, possui uma dimensão, uma estrutura, uma trama, das 
quais a leitura dialogada, compartilhada, percebe muito mais aspectos do que a 
leitura individual, espontânea e solitária. O presente projeto propõe a condução 
de reuniões periódicas para a leitura de textos, no ambiente da Faculdade de 
Educação. O resultado que se espera atingir é o desenvolvimento de uma 
habilidade de leitura crítica mais aprofundada, que contribua na relação dos 
participantes com seu meio social, com a herança cultural a que têm acesso, e 
naturalmente em seu desempenho no processo de ensino-aprendizagem. A 
atividade serve, assim, como um suporte para o processo de ensino, no que 
toca ao trabalho de leitura de textos.  

Contato                  EMAIL: doutortodd@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33432094 / 32328500  
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Nome: Novas Leituras  
Protocolo: 14683.118.5008.04122008  

Coordenador: José Claudio Morelli Matos - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A leitura de textos escritos é uma das habilidades mais exigidas nos ambientes 
contemporâneos de aprendizado, cultura e trabalho. Ela pode ser exercitada e 
aperfeiçoada de modo a aumentar a habilidade do leitor. Lado a lado com isso 
temos um vastíssimo legado de idéias, conceitos, formas de expressão estética 
que, por meio da leitura, pode funcionar como um aliado na educação, e como 
forma de exercício do pensamento e da formação de hábitos de reflexão e 
escolha de meios adequados para a obtenção dos objetivos do indivíduo. Este 
projeto pretende dirigir-se ao público formado sobretudo pelos jovens 
estudantes do ensino médio, realizando reuniões de leitura dialogada e de 
discussão de textos sobretudo clássicos da literatura e do pensamento teórico, 
combinados com obras mais atuais como letras de músicas, e outros suportes. 
Espera-se colher como resultado o desenvolvimento da habilidade de leitura e 
por isso de pensamento crítico e argumentativo mais aprofundado, da 
capacidade de comunicação. Este projeto pode servir como um suporte ao 
processo de ensino e como oportunidade de novas reflexões, que tenham 
reflexo na conduta individual e social bem-sucedida de seus participantes.  

Contato                  EMAIL: doutortodd@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33432094 / 32328500  

 
 

Nome: Suporte as politicas públicas de implementação da lei 10639/03 em SC  
Protocolo: 15138.118.6942.18122008  

Coordenador: Paulino de Jesus Franscisco Cardoso - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
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Unidade de 
Origem:

 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto, integrante do Programa Memorial Antonieta de Barros, tem por 
finalidade oferecer suporte técnico e pedagógico aos gestores públicos 
responsáveis pela a implementação da Lei Federal n° 10.639/03 em âmbito 
local, estadual e regional. Por meio de acordos de cooperação esperamos no 
desenvolvimento de projeto contribuir para a constituição de programas de 
educação para a diversidade étnico-racial nas redes públicas de ensino.  

Contato                  EMAIL: paulino.cardoso@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33218500 / 33218525 / 99821705  
 
 
 
 

Nome: (Programa) Programa Memorial Antonieta de Barros  
Protocolo: 15313.118.6942.18122008  

Coordenador: Paulino de Jesus Franscisco Cardoso - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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 .  

Contato                  EMAIL: paulino.cardoso@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33218500 / 33218525 / 99821705  

 
 

Nome: Biblioteca de referência sobre diversidade cultural  
Protocolo: 15323.118.6942.18122008  

Coordenador: Paulino de Jesus Franscisco Cardoso - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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 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 
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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.  

Contato                  EMAIL: paulino.cardoso@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33218500 / 33218525 / 99821705  
 
 
 

Nome: Centro de Memória e História das Populações de Origem Africana em SC.  
Protocolo: 15671.118.6942.18122008  

Coordenador: Paulino de Jesus Franscisco Cardoso - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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 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 

Contato                  EMAIL: paulino.cardoso@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33218500 / 33218525 / 99821705  

 
 

Nome: (Programa) Formação Docente e Práticas Pedagógicas (Cópia) 04-11-2008  
Protocolo: 16640.118.4862.03032009  

Coordenador: Alba Regina Battisti de Souza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da  O Programa de Extensão: Formação Docente e Práticas Pedagógicas é composto 
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Proposta: por ações integradas com o objetivo central de propiciar espaços de formação 
inicial e continuada para professores da rede estadual e municipal de educação, 
graduandos de pedagogia e de licenciaturas. Tem como base a permanente 
articulaçào entre as instituições escolares e as agências formadoras, no caso a 
FAED, cujo intuito principal é contribuir com os rumos da educação na região da 
Grande Florianópolis e do Estado de Santa Catarina.  

Contato                  EMAIL: albarere@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 32414195 / 32229168 / 99801639  
 
 
 

Nome: Saberes Docentes: Caminhos da Autoria  
Protocolo: 15162.118.4862.03032009  

Coordenador: Alba Regina Battisti de Souza - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Essa proposta de ação está integrada ao projeto desenvolvido ao longo de 
2008, intitulado 'Docência: movimentos entre pesquisa e ação' cujo objetivo foi 
de construir com os docentes participantes projetos de investigação e ação a 
partir de problemáticas identificadas no cotidiano pedagógico. Os temas 
oriundos desse projeto abordaram: a leitura no contexto escolar, a expressão 
oral na Educação Infantil, inclusão, teatro como possibilidade de aprendizagem, 
dentre outros. Esses projetos foram desenvolvdos pelas professoras que 
fizeram um relatório final e uma apresentação em um seminário. A partir dos 
relatórios surgiu a proposta de organização de um conjunto de artigos para 
publicação, assim a presente proposta objetiva a elaboração de um livro cuja 
autoria é compartilhada entre os organizadores do projeto, os participantes, a 
bolsista e em especial as professoras. A escrita autoral com fundamentação 
teórica e metodológica - permeada pelas temáticas dos projetos - e a 
organização do material para a publicação será o objeto desse projeto.  

Contato                  EMAIL: albarere@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 32414195 / 32229168 / 99801639  
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Nome: Infâncias: Educação Popular em contextos de rua  
Protocolo: 14795.118.5042.03032009  

Coordenador: Lourival José Martins Filho - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto 'Infâncias: educação popular e contextos de rua” visa contribuir com 
a superação da realidade excludente que vem crianças em situação de risco nas 
ruas de Florianópolis e Grande Florianópolis. Considerando de extrema 
importância o período da infância, buscamos favorecer momentos lúdicos de 
aprendizagens significativas no espaço da rua, ambiente este que as crianças 
passam a freqüentar devido às necessidades que suas famílias enfrentam. 
Como coloca a Proposta Curricular de Santa Catarina “as crianças, além de se 
apropriarem dos conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade 
importantes para a participação ativa na sociedade na qual estão inseridas, 
necessitam também de espaços e tempos que garantam o desenvolvimento e 
potencialização das diversas dimensões humanas [...] para isso, é fundamental 
possibilitar espaços de brincadeiras, conversas, argumentações, negociações, 
expressão de sentimentos, idéias e sensações”. Sendo as crianças muitas vezes 
pressionadas a conseguirem algum meio de geração de renda informal, as 
vivências infantis são silenciadas, de forma que passam a encarregar-se de 
responsabilidades adultas, por meio de uma maturidade precoce. Segundo a 
Proposta Curricular “O trabalho precoce é um dos fatores que impedem a 
vivência plena da infância, comprometendo o desenvolvimento físico, cognitivo, 
psicológico e social das crianças.  

Contato                  EMAIL: f2lourival@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 33462442 / 48 33218500  
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Nome: II Ciclo de Palestras em Educação Infantil  
Protocolo: 16709.118.5042.03032009  

Coordenador: Lourival José Martins Filho - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O evento se constitui em um ciclo de palestra abrangendo alguns temas no 
campo da educação infantil, tendo como foco central o trabalho educativo do/a 
professor/a. O objetivo principal é possibilitar reflexões sobre a relação teória-
prática no sentido de recuparar a idéia de trabalho educativo do professor de 
educação infantil como atividade central para a formação humana das crianças 
pequenas. Será destinado à professores e acadêmicos do curso de Pedagogia, 
cuja realização acontecerá em quatro encontros mensais, iniciando no mês de 
setembro de 2007. Os docentes irão expor seus argumentos a partir das 
análises de suas pesquisas de mestrado realizadas na UFSC/CED, as quais estão 
atreladas ao Núcleo de Estudos e Pesquisas da Pequena Infância. Os estudos 
que serão explanados irão revelar a necessidade de construirmos novas teias de 
relações sociais entre adultos e crianças. Assumindo a proposição de que, as 
relações que se travam no interior das instituições de educação não podem ser 
sonhos com meras pretensões ou serem construídas somente com boa vontade, 
é preciso sim, transformá-las, amadurecê-las a partir de uma reflexão crítica 
sobre a infância plural: sobre o que pensam, como vivem e como brincam as 
crianças de nosso tempo.  

Contato                  EMAIL: f2lourival@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 33462442 / 48 33218500  

 
 

Nome:
 

O tom da política: programa de rádio sobre memória política em Santa Catarina 
- testemunhos  

Protocolo: 15334.118.6850.03032009  
Coordenador: Reinaldo Lindolfo Lohn - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta: 

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.  

Contato                  EMAIL: reilohn@hotmail.com  
                             Fone/Contato: (48) 3224-5408 / (48) 3321-8500 / (48) 8811-2129  
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Nome: Seminário 'Tempo Presente: História e Historiografia'  
Protocolo: 16768.118.6850.03032009  

Coordenador: Reinaldo Lindolfo Lohn - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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. 

Contato                  EMAIL: reilohn@hotmail.com  
                             Fone/Contato: (48) 3224-5408 / (48) 3321-8500 / (48) 8811-2129  

 
 

Nome:
 

'Perspectivas Contemporâneas sobre a Formação e Atuação Docente II' (Cópia) 
05-11-2008  

Protocolo: 16677.118.4862.03032009  
Coordenador: Alba Regina Battisti de Souza - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O Evento ''Perspectivas Contemporâneas sobre a Formação e Atuação Docente 
II' 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.  

Contato                  EMAIL: albarere@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: 32414195 / 32229168 / 99801639  
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Nome:
 

(Programa) Circulando: educação e inclusão social em comunidades periféricas 
da cidade de Florianópolis  

Protocolo: 5864.118.6502.03032009  
Coordenador: Gláucia de Oliveira Assis - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Nas Comunidades Nova Esperança e Costa da Lagoa, Vila Verde tem sido 
desenvolvidas atividades de extensão da Udesc há 5 anos pelas professoras 
Denise Soares Miguel e Gláucia de Oliveira Assis. Essas atividades envolvem 
projetos que tratam de questões de inclusão social, cidadania, educação 
ambiental, empreendedorismo, patrimônio cultural, práticas culturais e 
educação. No decorrer dessas experiências, constatamos que as duas 
comunidades vivem diferentes processos de exclusão social, econômica e 
cultural. O interesse em integrar as atividades dos três projetos vem da 
necessidade de articular ações que podem contribuir para a inclusão social, a 
cidadania e o direito à cidade. Dessa forma pretendemos desenvolver atividades 
em parceria que possibilitem algumas ações articuladas no Engenho de Farinha 
da Costa e na Casa Comunitária da Nova Esperança, bem como ações de 
educação ambiental dentre outras. Os princípios que articulam essas ações 
estão vinculados a valores como autogestão, democracia, cooperação, 
solidariedade, respeito à natureza e ao patrimônio cultural, promoção da 
dignidade, valorização do trabalho, inclusão social e formação para a cidadania.  

Contato                  EMAIL: galssis@hotmail.com  
                             Fone/Contato: (48)33335086 / (48) 33218500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM COMUNIDADES DE PERIFERIA URBANA  
Protocolo: 16733.118.6502.03032009  
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Coordenador: Gláucia de Oliveira Assis - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto 'Educação e cidadania em comunidade de periferia urbana', visa dar 
continuidade às atividades sócio-educativas, educação ambiental e de 
acompanhamento escolar a crianças e pré-adolescentes da comunidade Nova 
Esperança. A partir dessas atividades pretende-se contribuir tanto com a 
formação cidadã de jovens moradores da referida comunidade, como 
proporcionar aos mesmos vivências em outros espaços na cidade, já que a 
comunidade é carente de espaços de lazer. Neste sentido, este projeto está se 
vinculando ao Programa ‘Circulando: educação e inclusão social em 
comunidades periféricas da cidade de Florianópolis’ e realizará algumas 
atividades conjuntas com o projeto ‘Rodando Engenho IV: práticas culturais na 
Costa da Lagoa’ com o objetivo de promover a troca de saberes e experiências 
entre as crianças e adolescentes de ambos os projetos, bem como, promover a 
circulação dos mesmos em outras áreas da cidade. O projeto articula-se a 
outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos em parcerias com instituições 
como o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e as escolas Aníbal Nunes Pires 
e Pero Vaz de Caminha. Desta forma pretendemos dar continuidade ao atual 
acompanhamento prestado às crianças e adolescentes e favorecer a educação 
cidadã e a inclusão social através das oficinas, atividades sócio-educativas e 
passeios.  

Contato                  EMAIL: galssis@hotmail.com  
                             Fone/Contato: (48)33335086 / (48) 33218500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Rodando o Engenho IV - práticas culturais na Costa da Lagoa  
Protocolo: 16749.118.6502.03032009  

Coordenador: Gláucia de Oliveira Assis - Docente  
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

O Projeto Rodando o Engenho IV - práticas culturais na Costa da Lagoa 
pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido por extensionistas da 
Udesc nos últimos quatro anos, que foram dedicados à preservação do 
patrimônio histórico material (presente na edificação do Engenho) e imaterial 
(que tem como principal expressão a Festa da Farinha). O Engenho de Farinha 
da Costa é o espaço utilizado para as atividades do projeto que tem como 
objetivo valorizar a cultura local e a memória da comunidade através de 
atividades pedagógicas, artísticas, culturais e de educação ambiental 
desenvolvidas com as crianças e adolescentes. Além de responder a esses 
objetivos, os eventos, excursões e oficinas irão promover uma maior inserção 
das crianças nos espaços públicos da cidade através de trocas com crianças de 
outras comunidades. Neste sentido, este projeto está se vinculando ao 
Programa ‘Educação e inclusão social em comunidades periféricas da cidade de 
Florianópolis’ e desenvolverá algumas atividades com o projeto “Educação e 
Cidadania numa comunidade de periferia urbana”, realizado na Comunidade 
Nova Esperança.  

Contato                  EMAIL: galssis@hotmail.com  
                             Fone/Contato: (48)33335086 / (48) 33218500  

 
 

Nome: CineARTH- Cinema, artes e humanidades  
Protocolo: 16693.118.6659.04032009  

Coordenador: Carmen Susana Tornquist - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

A proposta é exibir filmes situados fora do contexto do mercado, muito marcado 
pela hegemonia da indústria cinematográfica hollywodiana, tornando acessíveis 
outros artefatos da cultura contemporânea que, em função da precariedade da 
circulação da produção cultural Seguindo um padrão muito próximo aos cine-
clubes, que, atualmente, vem se constituindo em um 'movimento sócio-
cultural', o Cinearth pretende aproveitar a produção intelectual da UDESC e de 
outras universidades e instituições educativas e culturais , de forma 
interdisciplinar, colaborando para a consolidação de um público critico e de 
cidadãos que, para além de sua formação especifica, tenham sensibilidade 
poética e consciência política acerca dos dilemas da contemporaneidade, e 
tendo como objetivo o desfrute e a critica dos produtos culturais.  

Contato                  EMAIL: carmentornquist@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 48 32 34 8515 / 48 33218500  
 
 

Nome:
 

Inserções no contexto escolar: formação continuada dos professores para os 
anos iniciais a partir da prática pedagógica.  

Protocolo: 15342.118.4988.04032009  
Coordenador: Denise Rosa Medeiros - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
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Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O presente projeto, vinculado 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.  

Contato                  EMAIL: f2dma@udesc.br  
                             Fone/Contato: (48) 99986772 / (0xx48) 33218500 / (48) 99986772  

 
 

Nome: Cultura no Parque: leituras, contos e fantasias - 3a. EDIÇÃO  
Protocolo: 16722.118.4910.04032009  

Coordenador: Elaine Rosangela de Oliveira Lucas - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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 projeto 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 tambem a realização de mini-cursos da arte de contar 
histórias como estratégia para sensibilizar alunos e futuros 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.  

Contato                  EMAIL: lani@udesc.br  
                             Fone/Contato: (48) 3321-8500  

 
 
 
 

Nome: Seminário Mulheres e Feminismos: reflexões  
Protocolo: 16762.118.6928.05032009  

Coordenador: Silvia Maria Fávero Arend - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

O evento intitulado Seminário Mulheres e Feminismos: Reflexões, que será 
realizado no mês de março de 2009, têm dois objetivos: divulgar a produção de 
conhecimento realizada pelos docentes do Laboratório de Relações de Gênero e 
Família (LABGEF); efetuar um debate sobre questões subjacentes nos discursos 
Feministas veiculados na atualidade.  

Contato                  EMAIL: silvia@newsite.com.br  
                             Fone/Contato: 32245408 / 33218500  

 
 

Nome: (Programa) Geografia, Café e Temas 2009  
Protocolo: 14735.118.6593.05032009  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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 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.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  
 
 
 

Nome: CinePET 2009  
Protocolo: 15214.118.6593.05032009  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta: 

O CinePET desde o segundo semestre de 2008 mudou o seu foco e passou a ser 
realizado apenas instituições públicas de ensino fundamental e médio. Para 
2008 e 2009 a instituição escolhida foi a Escola de Educação Básica Leonor de 
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Barros, em virtude de ser uma instituição de ensino publica e que está 
localizada no mesmo bairro que a UDESC. Essa mudança deve-se a um 
amadurecimento do grupo em relação ao conceito de extensão. Dessa maneira 
os CinePET são realizados visando atingir um público que tem pouco acesso a 
cultura cinematográfica. Os filmes apresentados têm uma proposta de debate 
que tem como fio condutor uma obra cinematográfica de temática 
questionadora e que possa suscitar interação entre os bolsistas do programa, os 
palestrantes convidados, e os alunos. Aproximando assim a comunidade não-
acadêmica da Universidade. As sessões contam, muitas vezes, com a 
participação de professores do centro que trabalham com a temática do filme 
proposto pelo CinePET.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 

Nome: EDUCAÇÃO AMBIENTAL – DESPERTAR PARA UMA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA  
Protocolo: 15225.118.6593.05032009  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto visa sensibilizar, crianças na faixa etária de 10-14 anos, para a 
problemática ambiental. O projeto será desenvolvido na E. E. B. Leonor de 
Barros, localizada no bairo do Itacorubi e vai abordar assuntos relacionados à 
localização da escola, tornando o aprendizado da criança mais interativo e 
objetivo. O uso de dinâmicas contorna a dificuldade de se manter uma criança 
atenta ao projeto e assim possibilita uma melhor aprendizagem. A questão 
ambiental está cada vez mais em evidência e é um campo de trabalho em 
expansão para o geógrafo. Pensando não só nisso, mas também na 
manutenção da qualidade de vida de nossa cidade, é ao que se destina este 
projeto.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  
 
 

Nome: Seminários de Estudos  
Protocolo: 15682.118.6593.05032009  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Os seminários de estudos são voltados para a discussão de temas referentes à 
Geografia, abrangendo conteúdos diversificados. A atividade têm por objetivo 
estimular o debate no PETGeo, a articulação oral, o desenvolvimento de idéias e 
o poder de síntese, além da articulação com acadêmicos da graduação, 
professores e pós-graduação, principalmente o Mestrado Profissional em 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental (MPPT) vinculado 
da UDESC. A proposta é de que os grupos de estudo possuam seis eixos 
principais e paralelos. Cada tema possui um bolsista coordenador e outros 
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bolsistas vinculados, que irão discutir a respeito dos moldes, temas e obras a 
serem utilizados. Para esta atividade, é esperada a participação e 
comprometimento de todos os bolsistas. As atividades terão um período 
quinzenal e repercutirão a partir das necessidades e encaminhamentos dos 
respectivos grupos de estudo. A participação também vai se dar através de 
alunos de graduação e pós-graduação, principalmente o Mestrado Profissional 
em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental da UDESC, 
para uma maior vivência com o grupo PETGeo, além da participação 
fundamental em discussões no âmbito da Geografia e pelos professores que 
contribuirão com seu conhecimento e experiências profissional e acadêmica e 
também participação da tutora do Grupo.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Floripa Tour  
Protocolo: 15329.118.6593.05032009  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da 
Proposta:

 

O Floripa Tour é um projeto que acontecerá com os alunos da Escola Estadual 
Básica Leonor de Barros. Trata-se de roteiros para conhecer a cidade de 
Florianópolis, seja nos seus aspectos ambientais e/ou nos aspectos 
históricos/culturais. O objetivo central é de que os alunos tenham a 
oportunidade de conhecer melhor a cidade em que vivem. Serão saídas de 
campo em que os alunos visualizarão os problemas da cidade, suas realidades 
físicas, seus pontos turísticos e culturais, entre outros pontos fundamentais 
para o entendimento do espaço geográfico. Nestas saídas os guias farão 
abordagens relativas aos conteúdos ministrados em sala de aula, de modo que 
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os roteiros facilitem e melhorem o processo de aprendizagem. Pretende-se 
realizar no mínimo 4 roteiros, dois abordando os aspectos naturais de 
Florianópolis (duração de um turno e duração de dois turnos) - ex. visita ao 
projeto Tamar no Rio Vermelho; visitas a locais mais ligados a cultura, como os 
bairros Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui, o Forte de Santana e o centro-
histórico de Florianópolis. Podem ainda ser pensados roteiros que abarquem 
temas como a infra-estrutura Urbana de Florianópolis, as construções 
históricas, os projetos ambientais. O projeto visa também a formação de guias-
mirins.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: IX SimGeo: Geografia e Territorialidade: ensino e representação  
Protocolo: 15409.118.6593.05032009  

Coordenador: Vera Lucia Nehls Dias - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

Desde a sua criação datada em 2000, o Simpósio de Geografia da Universidade 
do Estado de Santa Catarina apresenta anualmente temáticas variadas sob 
distintas abordagens a respeito da Geografia dentro do âmbito universitário. 
Para a realização da oitava edição do SIMGEO, o grupo PET apresentará o 
simpósio de uma forma pioneira dentro da universidade, valorizando os 
professores de geografia de ensinos fundamental e médio do município de 
Florianópolis e da rede estadual. O evento, chamado Geografia Ensino e 
representação, oferecerá durante a semana palestras, mini-cursos, oficinas e 
mesas-redondas voltadas à capacitação destes profissionais, bem como 
promover reciclagem. O simpósio também irá promover discussões pertinentes 
à academia, além de apresentações de trabalhos científicos seguindo critério 
determinado pelos eixos temáticos: 1-ensino da Geografia, 2- Geografia 
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Cultural 3-Cartografia e SIG’s, 4-Territórios e Representações: urbana e rural e 
5- Meio Ambiente e Educação Ambiental.  

Contato                  EMAIL: veraludias@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48-32-04-97-07 / 48-33-21-85-00  

 
 

Nome: (Programa) Programa Entrelaços do Saber  
Protocolo: 15678.118.6240.05032009  

Coordenador: Nadir Esperança Azibeiro - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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.  

Contato                  EMAIL: nadirazibeiro@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32372366 / 33218509 / 99143770  

 
Nome:

 

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

Protocolo: 15711.118.6240.05032009  
Coordenador: Nadir Esperança Azibeiro - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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pensamento fronteiriço de Mignolo.  
Contato                  EMAIL: nadirazibeiro@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32372366 / 33218509 / 99143770  

 
 

Nome: Capacitação continuada de educador@s populares  
Protocolo: 15757.118.6240.05032009  

Coordenador: Nadir Esperança Azibeiro - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

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.  

Contato                  EMAIL: nadirazibeiro@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32372366 / 33218509 / 99143770  
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Assembléias com Associações de Moradores e Articulador@s Comunitári@s da 
Região da Grande Florianópolis  

Protocolo: 16035.118.6240.05032009  
Coordenador: Nadir Esperança Azibeiro - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta: 

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.  

Contato                  EMAIL: nadirazibeiro@udesc.br  
                             Fone/Contato: 32372366 / 33218509 / 99143770  

 
 

Nome: Memória política e música popular  
Protocolo: 16743.118.13439.06032009  

Coordenador: Rafael Rosa Hagemeyer - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
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Área Temática 
Principal:

 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

Formação de um grupo de música composto por alunos da UDESC para realizar 
arranjos e regravações de músicas ligadas à história política (hinos nacionais e 
revolucionários, canções de protesto, jingles eleitorais), que serão veiculados 
através de um programa de rádio onde se apresentam trechos de gravações 
históricas da música, comentários a respeito do seu contexto e significado, 
identificando os seus autores e o papel que essas músicas tiveram nas grandes 
transformações sociais e políticas no Brasil e no mundo.  

Contato                  EMAIL: rafaelhage@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: (48)3207-3268 / (48) 3321-8500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Memória e Experiencia: Elementos de Formação na Capoeira Angola  
Protocolo: 19246.53.6942.06032009  

Coordenador: Paulino de Jesus Franscisco Cardoso - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL SEM ONUS 003/2009  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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 
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diferentes abordagens.  
Contato                  EMAIL: paulino.cardoso@gmail.com  
                             Fone/Contato: 33218500 / 33218525 / 99821705  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:
 

Curso de Formação de Educadoras/res para Kizomba - articulando aspectos 
pedagógicos, políticos e identitários na elaboração de oficinas étnico-raciais.  

Protocolo: 16683.118.6475.06032009  
Coordenador: Jimena Furlani - Docente  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  

Unidade de 
Origem:

 Departamento de Ciências Humanas  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Direitos Humanos e Justiça  

Resumo da 
Proposta:

 

Este Projeto: Curso de Formação de Educadoras/es para a Kizomba - 
articulando aspectos pedagógicos, políticos e identitários na elaboração de 
oficinas multiculturais está voltado a formação de professores e professoras, 
bem como, à instrumentalização das Escolas Estaduais e Municipais, públicas, 
na inserção curricular da história afro-brasileira e na autonomia para realização 
de Kizombas. Este Projeto é parte integrante do Programa, intitulado “Formação 
de Educadoras/es Multiculturais' que fará a articulação de quatro aspectos 
identitários (raça, etnia, gênero e sexualidade) considerados, hoje, estratégicos 
na análise das desigualdades e nos processos de exclusão social. Ampliando o 
importante trabalho já desenvolvido pelo NEAB / FAED / UDESC, nesses últimos 
cinco anos, este Programa avança no entendimento de MULTICULTURALISMO 
como um movimento contemporâneo que argumenta a favor de um currículo 
escolar e de uma formação continuada de educadores que sejam culturalmente 
inclusivos, incorporando para isso, necessariamente, categorias e discussões 
políticas oriundas de movimentos sociais e de produções intelectuais e 
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acadêmicas nos campos dos estudos de raça e etnia, de gênero e de 
sexualidade.  

Contato                  EMAIL: jimena@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48 3237 9127 / 48 3231 1500 / 48 9101 4321  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Uma Comunidade Empreendedora e Cidadã  
Protocolo: 15357.118.5141.11032009  

Coordenador: Denise Soares Miguel - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Trabalho  

Resumo da 
Proposta:

 

Este projeto visa assessorar a organização de mulheres na Associação das 
Produtoras de Artesanato da Comunidade Nova Esperança - COOPERARTE. Esta 
ação desenvolvida na perspectiva da economia solidária visa incentivar 
atividades de confecção e costumização de roupas e objetos decorativos, a 
partir de reaproveitamento de tecidos. As mulheres são motivadas a buscar 
melhoria na qualidade de suas vidas e a reflexão sobre o exercício da cidadania 
implicado nas 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 reuniões de planejamento e avaliação, 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, as atividades de 
formação profissional e ao desenvolvimento de tecnologias sociais. Os princípios 
que articulam essas ações estão vinculados a valores como autogestão, 
democracia, cooperação, solidariedade, respeito à natureza, promoção da 
dignidade, valorização do trabalho, inclusão social e formação para a cidadania.  



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 294 de 300 

 

Contato                  EMAIL: guel88@hotmail.com  
                             Fone/Contato: 048-33376235 / 048-33218500 / 048-99916714  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: (Programa) Mídia e Memória na História  
Protocolo: 16765.118.13439.13032009  

Coordenador: Rafael Rosa Hagemeyer - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de História  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Cultura  

Resumo da 
Proposta:

 

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. O programa desenvolve três ações: o projeto 'Memória 
política e música popular', que se propõe a resgatar a história política através 
da regravação e contextualização de canções num programa de rádio; o projeto 
'Mídia, memória e educação', voltado para a capacitação de professores da rede 
pública do município de Sâo Bonifácio no uso de novas tecnologias e, 
sobretudo, instrumentalizar alunos introduzindo assim estas linguagens no 
ensino de História; e finalmente o projeto 'Através do Samba: experiência em 
vídeo-documentário' que visa registrar a memória das comunidades ligadas às 
escolas de samba de Florianópolis 

Contato                  EMAIL: rafaelhage@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: (48)3207-3268 / (48) 3321-8500  
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Nome: Pedagogia em Foco: articulação entre agências formadoras e Escolas Públicas  
Protocolo: 16814.118.18162.16032009  

Coordenador: Geovana Mendosa Lunardi Mendes - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  

Resumo da 
Proposta:

 

A proposta objetiva estabelecer um espaço de interlocução entre os cursos de 
Pedagogia das Universidades públicas de Santa Catarina, nomeadamente, 
UFSC, UDESC, USJ e as escolas públicas. Pretende-se através de encontros 
denominados sessões conversas, promover espaços formativos para os 
discentes e para a comunidade externa, principalmente, para professores de 
escola pública. Cada sessão conversa, será organizada a partir de temas de 
interesse de escolas públicas do Município de Florianópolis e São José.Tais 
sessões serão preparatórias para a realização do III Seminário de Integração 
das IES e pretendem criar um espaço de discussão e reflexão sobre a formação 
e o campo de atuação dos pedagogos formados pelas IES públicas no estado de 
SC.  

Contato                  EMAIL: geolunardi@gmail.com  
                             Fone/Contato: 40093792 / 3321 8500 / 88064807  

 
 

Nome: Seminário de Integração entre UFSC, USJ e UDESC  
Protocolo: 16887.118.18162.16032009  

Coordenador: Geovana Mendosa Lunardi Mendes - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Pedagogia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Educação  
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Resumo da 
Proposta:

 

Trata-se da realização do Terceiro Seminário de Integração entre os Cursos de 
Pedagogia das IES públicas do Estado de Santa Catarina, a saber, UFSC, USJ e 
UDESC. O Evento será sediado, nessa edição pela UDESC e objetiva objetiva 
estabelecer um espaço de interlocução entre os cursos de Pedagogia das 
Universidades públicas de Santa Catarina. Pretende-se através do evento criar 
um espaço de discussão e reflexão sobre a formação e o campo de atuação dos 
pedagogos formados pelas IES públicas no estado de SC.  

Contato                  EMAIL: geolunardi@gmail.com  
                             Fone/Contato: 40093792 / 3321 8500 / 88064807  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Educação Ambiental na Escola: ecossistemas da Ilha de Santa Catarina  
Protocolo: 16778.118.7325.20032009  

Coordenador: Maria Paula Casagrande Marimon - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Centro de Ciências Humanas e da Educação  
Unidade de 

Origem:
 Departamento de Geografia  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática 

Principal:
 Meio ambiente  

Resumo da
Proposta:

 

Manguezais, lagoas, praias, dunas, restingas e florestas de encostas são 
ecossistemas naturais existente na Ilha de Santa Catarina que tem sido alvo 
constante de ações antrópicas impactantes, causadas principalmente pela 
especulação imobiliária e crescimento da cidade. Embora existam leis que 
protejam essas áreas, muitas vezes não são respeitadas. Por isso se torna 
necessário o desenvolvimento de atividades educativas que busquem despertar 
o interesse e a percepção das pessoas para a importância dos ecossistemas 
existentes nos locais onde elas vivem, e a relevância do planejamento territorial 
para a manutenção das relações ecológicas existentes. O projeto será realizado 
com os alunos da 6ª série da Escola Estadual Porto do Rio Tavares, localizada 
na bacia hidrográfica do Rio Tavares. Serão realizadas intervenções teóricas e 
práticas, onde os participantes vivenciarão conceitos, princípios e valores 
importantes para a formação de cidadãos mais atuantes que disseminam 
informações e conhecimento sobre os ecossistemas naturais, tornando-se 
agentes multiplicadores na comunidade.  

Contato                  EMAIL: f2mpcm@udesc.br  
                             Fone/Contato: 40093685 / 33218500  
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Nome: Disseminação do Núcleo de Comunicação do CEART/UDESC  

Protocolo: 8501.53.2331.22042008  
Coordenador: Claudia Maria Messores - Técnico Administrativo  

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  
Unidade Geral: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade  

Unidade de 
Origem:

 Coordenadoria de Extensão  

Edital: EDITAL SEM ONUS 03/2008  
Área Temática

Principal:
 Comunicação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto pretende incentivar a criação de setores de comunicação nos 
outros Centros de Ensino da UDESC. A idéia é que o modelo do Núcleo 
de Comunicação do CEART seja adotado por outras unidades da 
instituição, através deste projeto. Assim, o Núcleo de Comunicação 
pretende orientar outros Centros de Ensino da UDESC para criar seus 
próprios núcleos internos, além de dar oportunidade a estudantes (da 
área de comunicação e design) para trabalhar como bolsistas. 
Preparando-os para o mercado de trabalho. Orientando-os a partir do 
conhecimento prático desse ramo da atividade que se dedica a noticiar 
as diversas iniciativas artísticas e culturais da UDESC.  

Contato                  EMAIL: cmessores@gmail.com  
                             Fone/Contato: 48 3028 5651 / 48 33218035 / 48 99123521  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: (Programa) VIVÊNCIAS EM LAZER  
Protocolo: 14881.118.17152.01102008  



  Ações de Extensão 2009 

 

  Pró-Reitoria de Extensão - UDESC Página 299 de 300 

 

Coordenador: Marino Tessari - Docente  
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina  

Unidade Geral: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade  
Unidade de 

Origem:
 Coordenadoria de Extensão  

Edital: EDITAL PAEx 01/2009 - PROEX  
Área Temática

Principal:
 Saúde  

Resumo da 
Proposta:

 

O lazer, tema principal deste programa, pode representar um espaço 
privilegiado para vivências lúdicas de extrema importância para o 
desenvolvimento humano, permitindo a manifestação individual e 
coletiva de situações que possibilitam, para além de descansar e 
divertir-se, desenvolver-se pessoal e socialmente. Nesta perspectiva, 
este programa tem como objetivo geral suprir algumas demandas 
existentes no CEFID com relação ao oferecimento de atividades de 
extensão que privilegiem o lazer, com foco específico em algumas de 
suas possibilidades de manifestação cultural, tais como: atividades de 
aventura (especialmente, surfe, remo, escalada e arvorismo); colônia 
de férias (a ser desenvolvida na FUCAS) e atividades voltadas a 
gestantes. Sendo, para tanto, constituído por três ações norteadoras 
no formato de projetos de extensão, denominados: 1) “Atividades de 
Aventura”; 2) “Colônia de Férias na FUCAS” e 3) “O mundo da 
Gestação”. As atividades propostas ocorrerão tanto em espaços do 
próprio CEFID, quanto externos a ele (em parques, praias, no projeto 
Fucas, entre outros) de acordo com o cronograma previsto. O 
programa prevê o desenvolvimento de aulas teóricas, expositivas e 
participativas; aulas práticas e palestras. Todas as ações propostas 
serão constantemente avaliadas pelos professores e estagiários 
responsáveis, por meio de questionários, diários de campo e conversas 
informais.  

Contato                  EMAIL: marino@udesc.br  
                             Fone/Contato: 48324122447 / 4833218600 / 4899809587  
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Coordenador: Fabiane Tomaselli - Técnico Administrativo  
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Unidade Geral: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade  
Unidade de 

Origem:
 Coordenadoria de Extensão  

Edital: CHAMADA BOLSA ACADEMICA 002/2009  
Área Temática

Principal:
 Comunicação  

Resumo da 
Proposta:

 

O projeto Extensão Cultural: Audiodesigners Rádio UDESC FM irá 
organizar por gênero todo o acervo de músicas do banco de dados da 
emissora. Além da separação por gêneros, o projeto também 
compreende na pesquisa para se conhecer dados sobre as músicas que 
serão ouvidas na rádio. Assim, além do nome da música e intérprete, 
será possível conhecer informações importantes sobre a obra. O 
objetivo é oferecer mais conhecimento ao ouvinte da Rádio UDESC FM 
de Florianópolis. Com os dados da pesquisa, ao anunciar a música, o 
locutor falará mais sobre a obra; o nome do compositor, álbum e ano, 
além de fazer comentários sobre aspectos como: contexto em que a 
obra foi produzida, a fase do artista na época em que produziu a 
música, entre outras curiosidades e dados históricos, políticos e sociais 
relacionados à música que está sendo ouvida na programação musical 
da rádio UDESC FM de Florianópolis. As informações viabilizarão a 
produção de programas musicais sobre estilos musicais, épocas, 
compositores... O objetivo é informar cada vez mais o ouvinte, 
cumprindo o caráter de Rádio Educativa. Outra ação é a digitalização 
dos vinis, do Departamento de Música do CEART/UDESC, alimentando 
o acervo de clássicos da rádio.  

Contato                  EMAIL: fabianetomaselli@yahoo.com.br  
                             Fone/Contato: (48)32336976 / (48)33218083 / (48)91664547  

 
 


