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AÇÕES DE EXTENSÃO – CEO 

EDITAL 07/2009 – PROEX 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR RESUMO 

I FÓRUM DE 
ORGANIZAÇÕES SOCIO-
AMBIENTAIS DE 
CHAPECÓ 

Evento Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Arnildo Korb - 
Docente 

A dificuldade em manter um espaço de debate entre as organizações 
sócioambientais em Chapecó  decorre pela diversidade de iniciativas e áreas 
de atuação dessas instituições. Quando alguma aproximação é buscada, essa 
ocorre por meio das instituições públicas e as  decisões resultam de 
processos impositivos ao invés de construções que  satisfaçam aos interesses 
da maioria. A aproximação entre as organizações socioambientais  e a 
construção de maneira participativa de uma agenda ambiental retoma as 
bases da Agenda 21, que teve seu marco na Rio 92 e com o respaldo da ECO 
92. A possibilidade de uma agenda permite a ação efetiva dos órgão 
fiscalizadores e da construção de políticas ambientais para Chapecó, ou pelo 
menos a expressão de posições contrárias a determinadas situações. O 
cadastramento das instituições sócioambientais de Chapecó e o debates com 
estas procurando mapear as ações possibilita a tomada de ações para o 
enfrentamento de  problemas, como a questão da água para o conseumo 
humano em Chapecó.  

Congresso Sul Brasileiro 
de Produção Animal 
Sustentável 

Evento Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Dilmar Baretta - 
Docente 

O I Congresso Sul Brasileiro de Produção Animal Sustentável (I ANISUS) é um 
evento promovido pelo CEO/UDESC, Campus de Chapecó, SC, através do 
Departamento de Zootecnia, em parceria com a EMBRAPA Suínos e Aves, 
EPAGRI /CEPAF e  a SBERA. Tem como objetivos contribuir com a 
disseminação e discussão de técnicas alternativas e sustentáveis de produção 
animal, despertando nos meios técnico, produtivo e científico, a preocupação 
com a necessidade de mudanças nos paradigmas de desenvolvimento e 
produção do setor agropecuário, assim como promover a interação entre os 
diversos atores da cadeia produtiva. Estão previstas em torno de 18 palestras 
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com profissionais renomados na área da produção animal. O congresso 
abrange as seguintes temáticas: Gerenciamento de Resíduos; Econômico e 
Social; Legislação Ambiental e Trabalhista; Zootecnia de Precisão; Eficiência 
Emergética e Sistemas de Produção.    

Curso de  técnicas de 
imobilização com a 
utilização do KED, colar 
cervical e maca rígida 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Bernadette 
Kreutz 
Erdtmann - 
Docente 

Trata-se de um curso que visa capacitar o futuro enfermeiro quanto a correta 
utilização de equipamentos de imobilização da coluna  cervical e vertebral 
das vítimas. O enfermeiro atua em vários contextos sendo o atendimento pré- 
hospitalar  também reconhecido que necessita da assistência de enfermagem, 
previsto inclusive na    Politica Nacional de Atenção às Urgências que 
regulamenta o Serviço Atendimento Médico Urgência (SAMU). O curso 
abordará o trauma raquimedular e o primeiro atendimento à vítima com a 
correta utilização do colar cervical, KED e da maca rígida até a chegada em 
uma unidade hospitalar. Será oferecido aos alunos de graduação em 
enfermagem. 

O lúdico e sua 
contribuição na 
Educação em Saúde 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Édlamar Kátia 
Adamy - Docente 

Esta proposta visa trabalhar com acadêmicos de enfermagem a questão da 
ludicidade na educação em saúde, bem como, a aplicação do lúdico na 
melhora da qualidade de vida dos indivíduos, em todas as etapas da vida, 
estando eles, hospitalizados ou não. Tendo em vista o brincar, enquanto 
forma de assistência de enfermagem, este deve ser considerado, uma 
ferramenta facilitadora no processo de comunicação com o indivíduo, 
principalmente com a criança. Porém estudiosos enfatizam a importância da 
ludicidade como ferramenta em todas as fases da vida, já que em sua 
totalidade ela traz um bem estar, geralmente na forma do riso. A risada traz 
bom humor, conforme comprovado cientificamente e sendo a enfermagem 
uma arte e uma ciência, possui o perfil para realizar o cuidade de forma 
integral e feliz. 

Pré-Vestibular UDESC 
Pinhalzinho 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - 
Docente 

A qualidade do ensino fundamental e médio no Brasil é um tema de discussão 
extremamente relevante e complexo e que afeta diretamente o cotidiano do 
ensino superior. Hoje, no Brasil, temos um enorme contingente de estudantes 
concluintes do ensino médio sem preparo para o trabalho, sem condições 
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concretas para ingressarem de forma competente no ensino superior e 
representam um enorme desperdício de recursos públicos com a evasão e o 
abandono. Os estudantes concluintes do ensino médio apresentam 
historicamente grandes dificuldades em disciplinas da área de ciências 
exatas, e mesmo em outras áreas quando são levados à reflexão. Percebemos 
enormes dificuldades enfrentadas por professores e estudantes para manter 
o nível de reflexão universitário em um patamar tal, que seja possível ao 
profissional formado apresentar-se como mão de obra qualificada no 
mercado de trabalho atual, extremamente competitivo e exigente. Propomos 
o oferecimento de um curso pré-vestibular, atuando junto aquelas pessoas 
que procuram ingressar no ensino superior. Na região oeste de Santa 
Catarina, os cursos pré-vestibulares localizam-se nas cidades mais populosas, 
impossibilitando a muitas pessoas o acesso a este recurso. Desta forma, 
esperamos auxiliar estas pessoas no desenvolvimento de competências e 
habilidades mínimas que serão necessárias ao longo do curso de graduação 
escolhido.   

Astronomia e 
Astronáutica para a 
comunidade 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - 
Docente 

Este curso parte da idéia de que os conhecimentos adquiridos ao longo da 
história pela ciência da Astronomia devem fazer parte do rol de 
conhecimentos necessários na formação geral do cidadão da atualidade. Estes 
conhecimentos, muitas vezes são apresentados  aos cidadãos através de 
noticiários, jornais e revistas de divulgação científica, mas em poucas  
ocasiões são apresentados e discutidos em espaços específicos de formação. 
Além disso, o mundo atual 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. Uma grande parte 
da população demonstra interesse pela área espacial, o que desperta o desejo 
de aprender. Partindo destas idéias, estamos propondo a realização de um 
curso de quarenta horas de Astronomia e Astronáutica, dirigido a população 
em geral. Propomos um curso teórico e também prático, com o uso de 
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recursos multimídia, do telescópio e com a proposta de construirmos 
foguetes didáticos ao longo dos encontros.  

Assistência técnica 
parasitológica na cadeia 
de produção de 
pequenos ruminantes da 
Região Oeste do Estado 
de Santa Catarina 
(Cópia) 16-06-2010 - 
Inclusão de Nova 
Técnica Parasitológica 

Prestação de 
Serviços 

Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Lenita de Cássia 
Moura Stefani - 
Docente 

O presente projeto de extensão universitária consiste na atuação do aluno 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 pelo aluno bolsista, 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.  

Curso de Microbiologia  Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Lenita de Cássia 
Moura Stefani - 
Docente 

Este curso será constituído de aulas teórico-práticas na área de microbiologia 
geral (plantas, solos, alimentos, e água).    Oportunizará ao aluno de 
graduação a chance de ver e rever conteúdos ligados a bacteriologia, virologia 
e micologia básica.   Já as aulas práticas terão o seguinte conteúdo 
programático: 1) cuidados durante a utilização do laboratório de 
microbiologia; 2) lavagem e esterilização de vidrarias; 3) preparo de meios 
de cultura; 4) visualização macro e microscópica de bactérias e fungos de 
importância médica; 5) análise de água e leite; 6) antibiograma.     

 

EDITAL PAEX 05/2009 – PROEX 
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Melhoria da 
qualidade do 

Programa Centro de 
Educação 

Daniel Iunes 
Raimann - 

O ensino das ciências exatas tem uma importância fundamental no processo de 
formação social e cultural dos indivíduos, podendo ultrapassar o limite da 
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ensino/aprendizagem 
de ciências exatas na 
região oeste de Santa 
Catarina 

Superior 
do Oeste 

Docente 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 estas ciências são consideradas 
difíceis, as quais muitos alunos evitariam se pudessem. A confirmação dessa 
hipótese pode estar no excessivo número de alunos reprovados no final de cada 
semestre ou ano letivo, e também pela pouca procura dos estudantes por 
carreiras científicas. Entretanto, estas ciências constituem o núcleo de 
conhecimentos básicos de várias carreiras superiores, inclusive daquelas não 
identificadas diretamente com a ciência e a tecnologia. A Astronomia é uma 
ciência que desperta a curiosidade de uma grande parte da população, apesar de 
não ser uma disciplina curricular. Propomos a utilização desta ciência como 
motivadora para o estudo das ciências exatas, desenvolvendo assim habilidades e 
competências importantes na sociedade atual. Atuaremos junto a professores, 
estudantes, gestores da educação e comunidade em geral. 

Noções Básicas de 
Cartografia e 
Navegação com GPS 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Edir Oliveira da 
Fonseca - 
Docente 

O curso objetiva levar conhecimento e trocar experiências com, docentes e alunos 
da UDESC, produtores rurais, técnicos do setor agropecuário e alunos de cursos 
do ensino fundamental, médio e superior da Região Oeste de Santa Catarina, na 
área de Cartografia e do Sistema de Posicionamento Global (GPS). O curso tem 
como objetivo aprimorar o grau de qualificação e de capacitação das pessoas 
envolvidas, transmitindo noções básicas sobre Cartografia e GPS de navegação, 
amplamente utilizados no setor agropecuário. A ação prevê a seleção de no 
mínimo cinco municípios onde serão ministrados cursos com duração de vinte 
horas sobre Cartografia e Sistema de Posicionamento Global (GPS) com aulas 
práticas, utilizando navegação com GPS. Os locais onde os cursos serão 
ministrados serão determinados após contato com prefeituras interessadas em 
fazer parceria com o Departamento de Zootecnia da UDESC. O curso “Noções 
Básicas de Cartografia e Navegação com GPS” será usado como instrumento para a 
difusão de tecnologias e também como uma boa oportunidade de troca de 
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experiências com pessoas que necessitam do apoio desta tecnologia. A 
metodologia adotada visa o diálogo entre os participantes, de forma que os 
mesmos sintam-se a vontade para emitir opiniões, facilitando a troca de 
experiências e o aprendizado.  

Curso Pré-Vestibular 
Solidário 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Flávio José 
Simioni - 
Docente 

O Curso Pré-Vestibular oferecido pelos alunos do Curso de Zootecnia  do 
CEO/UDESC foi implantado informalmente em 2004. A ação foi elaborada  visando 
dois objetivos centrais. O primeiro objetivo era o atendimento da população com 
condições socioeconômicas desfavorecidas da cidade de Chapecó, por meio de um 
curso preparatório para os vestibulares, de modo a propiciar maiores chances de 
acesso à universidade. A ação vem alcançando resultados satisfatórios ao longo 
destes anos, com excelentes resultados, comprovados pelo número de alunos 
atendidos (aproximadamente 500), assim como o número de alunos aprovados 
nos vestibulares das universidades públicas e privadas do estado de Santa 
Catarina. O segundo objetivo,  era transformar a iniciativa em projeto de extensão 
e com isso garantir a ampliação, melhoramento e manutenção das atividades.  Em 
2009, na décima edição do Curso Pré-Vestibular Solidário do CEO/UDESC em 
andamento, o projeto foi submetido a aprovação de acordo com o Edital PAEx 
05/2009-PROEX. 

Parasitoses 
Intestinais: 
Intervenção 
educativa em 
escolares.  

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Renata 
Mendonça 
Rodrigues - 
Docente 

As doenças parasitarias continuam sendo responsáveis por 2 a 3 milhões de 
óbitos por ano em todo o mundo e constituem graves problemas de saúde pública, 
segundo a organização mundial da saúde (OMS). Uma pesquisa de iniciação 
científica realizada em 2009, sobre a ocorrência de enteroparasitos em área rural 
de município do oeste catarinense, mostrou resultados significativos de infecção 
parasitária. Esses resultados estimularam discussões entre discentes e docentes 
do curso de graduação em Enfermagem da UDESC em criar estratégias 
educacionais visando à redução do índice de parasitoses intestinas na 
comunidade escolar. O projeto tem o objetivo de trabalhar em parceria com 
escolas da rede estadual dos municípios de Palmitos e de Chapecó, a fim de 
integrar os alunos da educação básica com os acadêmicos da UDESC, promovendo 
debates e a partir destes, desenvolver ações de promoção á saúde. Serão 
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observados e respeitados os aspectos culturais, sanitários e sócio-econômico da 
população em relação ao conhecimento das parasitoses intestinais. O público-alvo 
será crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio, com os quais serão 
realizadas atividades lúdicas, palestras, oficinas e confeccionados materiais 
didáticos, para promover e divulgar os princípios básicos de educação sanitária, 
higiene e de medidas preventivas contra as parasitoses intestinais. 

EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE  

Programa Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Bernadette 
Kreutz 
Erdtmann - 
Docente 

O programa propõe desenvolver ações de educação em saúde na capacitação em 
primeiros socorros para leigos, capacitação em atendimento à vítima com 
traumatismo crânio encefálico leve e moderado imediato e mediato no ambiente 
hospitalar e nas unidades básicas de saúde 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. 

Água e Gestão de 
Riscos 

Programa Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Neudi José 
Bordignon - 
Docente 

O presente programa visa sensibilizar a sociedade sobre a importância da gestão e 
do uso racional dos recursos naturais, em especial os recursos hídricos, com o 
objetivo de se atingir o uso sustentável do recurso água. Objetiva também, 
introduzir a noção de gestão de risco, estimulando a comunidade a agir 
preventivamente, reduzindo suas vulnerabilidades e amenizando desta forma os 
efeitos negativos de eventuais fenômenos ambientais adversos, especialmente os 
eventos hidrológicos críticos, como por exemplo, as secas.    É necessário, que se 
garanta o acesso à água para a presente e futuras gerações, em quantidade e 
qualidade compatíveis com os respectivos usos, buscando sempre o equilíbrio 
entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. A idéia de 
desenvolvimento sustentável, ou de sustentabilidade, nos remete à capacidade de 
progredir sem agressão ou dano aos recursos utilizados, trazendo, ao invés de 
conseqüências maléficas, benefícios a ambas as partes envolvidas: homem e 
ambiente.  Através das ações desenvolvidas pelo programa, busca-se também 
promover uma oportunidade para a formação, discussão e troca de experiências 
na temática ambiental, oportunizando conhecimento e aprendizado, gerando 
multiplicadores e formadores de cidadãos mais conscientes de seus direitos e 
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deveres no que tange às questões ambientais. 

Uso de ferramentas 
computacionais para 
o ensino de Física 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - 
Docente 

O ensino da Física tem uma importância fundamental no processo de formação 
social e cultural dos indivíduos, podendo ultrapassar o limite da informação para 
atingir o 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. 

Divulgação da 
Astronomia na região 
oeste de Santa 
Catarina 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - 
Docente 

O Ano Internacional da Astronomia em 2009 (AIA2009) comemorou os quatro 
séculos desde as primeiras observações feitas por Galileu Galilei com uma luneta. 
Foi uma celebração global da Astronomia e suas contribuições para o 
conhecimento humano. Foi dada forte ênfase à educação, ao envolvimento do 
público e ao engajamento dos jovens na ciência, através de atividades locais, 
nacionais e globais. O AIA2009 deu uma contribuição inicial na divulgação desta, 
que é uma das ciências mais antigas, que deu origem a campos inteiros da Física e 
da Matemática e que 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. Queremos aproveitar a herança desta celebração global para continuar a 
divulgação desta ciência e de todas as ciências da natureza, despertando a 
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curiosidade dos estudantes para que busquem compreender a natureza e a 
sociedade tecnológica que nos cercam. Propomos a realização de atividades de 
divulgação da Astronomia em dez escolas estaduais da região de abrangência das 
SDRs de Maravilha e Chapecó. Também serão confeccionados panfletos 
educativos e materiais de divulgação na imprensa escrita e internet.     

Preparação para a 
Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e 
Astronáutica 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - 
Docente 

Este curso parte da idéia de que os conhecimentos adquiridos ao longo da história 
pela ciência da Astronomia devem fazer parte do rol de conhecimentos 
necessários na formação geral do cidadão da atualidade. Estes conhecimentos, 
muitas vezes são apresentados aos 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. 

Introdução à 
Astronomia para 
Professores da SDR 
de Chapecó 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - 
Docente 

Este curso parte da idéia de que os conhecimentos adquiridos ao longo da história 
pela ciência da Astronomia devem fazer parte do rol de conhecimentos 
necessários na formação geral do cidadão da atualidade. Estes conhecimentos, 
muitas vezes são apresentados  aos 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. Em grande parte, este fato se deve a falta de 
preparação específica dos professores nesta área, que é interdisciplinar e que, 
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portanto, não é posse exclusiva de nenhuma das disciplinas ensinadas nas escolas 
de ensino fundamental e médio.  Partindo destas idéias, estamos propondo a 
realização de um curso de Introdução à Astronomia, dirigido a professores dos 
ensinos fundamental e médio da região de abrangência da SDR de Chapecó. O 
curso abrangerá aspectos importantes do conhecimento astronômico. Para isso, 
propomos um curso teórico e também prático. A etapa teórica do curso será 
dividida em três grandes áreas: “Sistema Solar”, “Estrelas”, “Galáxias e o 
Universo”. Na etapa prática, teremos uma noite de observação do céu através do 
telescópio e binóculos, e uma tarde de experimentos na área de Astronomia. 

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

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Daniel Iunes 
Raimann - 
Docente 

A qualidade do ensino médio no Brasil é um tema de discussão extremamente 
relevante e complexo e que afeta diretamente o cotidiano do ensino superior. 
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 Centro de Educação Superior do Oeste 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. 

 Fortalecendo o poder 
local nos espaços de 
participação social na 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 

Ivete Maroso 
Krauzer - 
Docente 

A participação social, um dos princípios constitucionais previstos como premissa 
à descentralização do Sistema Único de Saúde, tem nos conselhos de saúde 
espaços privilegiados para sua efetivação. Instituídos há quase duas décadas, 
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gestão de políticas 
públicas 

do Oeste esses conselhos encontram ainda dificuldades para exercer seu papel, tanto em 
relação às mudanças que provocam nas relações de poder de outros atores da 
gestão pública, quanto em relação à sua capacidade em analisar e formular 
propostas que contribuam na consolidação do SUS. Esse projeto prevê a realização 
de oficinas educativas junto aos conselhos municipais de Palmitos e Chapecó, e 
conselhos locais de Chapecó, visando o fortalecimento da participação social nos 
espaços de gestão da política de saúde. Professores e estudantes de duas 
Instituições de Ensino Superior (Universidade do Estado de Santa Catarina e 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó), com apoio das secretarias e 
conselhos municipais envolvidos, desenvolverão atividades de março a dezembro 
de 2010, utilizando abordagens problematizadoras que levem em conta não 
apenas os problemas percebidos pelos participantes, mas também os potenciais 
dos atores e do contexto onde estão inseridos. Essa inserção possibilita à 
universidade o cumprimento de seu papel como instituição que gera e dissemina 
conhecimentos, contribuindo efetivamente na construção de políticas públicas na 
região. 

Uso da Água e 
Sustentabilidade 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Neudi José 
Bordignon - 
Docente 

O presente projeto visa promover a sensibilização para o uso sustentável dos 
recursos hídricos junto a professores e alunos de estabelecimentos de ensino da 
região das SDRs de Maravilha e Chapecó. De acordo com a Unesco, para se atingir 
os objetivos de melhoria da saúde humana e do desenvolvimento sustentável, são 
necessárias melhorias urgentes na gestão do uso da água e no saneamento. São 
necessários, em média, 3.000 litros de água por pessoa para gerar os produtos 
necessários para nossa alimentação diária. A Unesco cita que na década passada, 
90% dos desastres naturais ocorridos estiveram relacionados com a água.  As 
secas, as inundações, as doenças e as contaminações são alguns exemplos de 
perigos que podem por em risco a sociedade. São necessárias medidas que 
venham a atenuar os riscos de situações críticas. É necessário, que se garanta o 
acesso à água para a presente e futuras gerações, buscando sempre o equilíbrio 
entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. A idéia de 
desenvolvimento sustentável, ou de sustentabilidade, nos remete à capacidade de 
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progredir sem agressão ou dano aos recursos utilizados, trazendo, ao invés de 
conseqüências maléficas, benefícios a ambas as partes envolvidas: homem e 
ambiente. 

Cartilha 'Uso Racional 
da Água' 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Neudi José 
Bordignon - 
Docente 

O presente projeto visa a elaboração de uma cartilha direcionada à sociedade, 
ressaltando a importância do uso racional da água. A Unesco cita que na década 
passada, 90% dos desastres naturais ocorridos estiveram relacionados com a 
água. As secas, as inundações, as doenças e as contaminações são alguns exemplos 
de perigos que podem por em risco a sociedade. São necessárias medidas que 
venham a atenuar os riscos de situações críticas. A Lei Federal No. 9.433/97 que 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelece em seu Art 
2º, os objetivos da PNRH: “I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos; II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; III - a 
prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais”. Partindo-se do 
pressuposto de que para a participação da sociedade neste processo, é necessário 
informação, o ponto de partida deve ser a socialização de informações e o 
estímulo à conscientização, para que desta forma, os resultados almejados possam 
ser alcançados. 

Gestão da Água, 
Gestão de Riscos e a 
função do Educador 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Neudi José 
Bordignon - 
Docente 

O presente projeto visa promover uma oportunidade para a formação, discussão e 
troca de experiências sobre as Políticas Públicas de Gestão de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente, a Gestão de Riscos bem como o papel da Educação Ambiental 
como ferramenta para o Desenvolvimento Sustentável e formação do cidadão 
consciente. O público alvo são professores da rede municipal e estadual de ensino 
da região das SDRs de Maravilha e Chapecó. Com o desenvolvimento deste 
projeto, pretende-se estimular a troca de informações e experiências na temática 
ambiental, oportunizando o conhecimento e aprendizado das Políticas Públicas de 
Meio Ambiente, gerando multiplicadores e formadores de cidadãos mais 
conscientes de seus direitos e deveres no que tange às questões ambientais, bem 
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como a discussão e estímulo à ações preventivas com o intuito de reduzir 
vulnerabilidades e amenizar a exposição à riscos e também reduzir os efeitos 
negativos da ocorrência de eventos hidrológicos críticos. 

 Capacitação em 
Primeiros Socorros    

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Bernadette 
Kreutz 
Erdtmann - 
Docente 

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

Educação popular em 
saúde  no 
atendimento 
domiciliário com o 
idoso para 
cuidadores leigos. 
(Cópia) 23-09-2009 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Bernadette 
Kreutz 
Erdtmann - 
Docente 

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. 

Educação  em  
urgência e 
emergência para 

Curso Centro de 
Educação 
Superior 

Bernadette 
Kreutz 
Erdtmann - 

 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 
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profissionais da 
Enfermagem na área 
do trauma 
cranioencefálico. 
(Cópia) 01-10-2009 

do Oeste Docente 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.   

Educação popular em  
saúde através da 
utilização da Rádio 
difusão e do Jornal. 
(Cópia) 01-10-2009 

Projeto Centro de 
Educação 
Superior 
do Oeste 

Bernadette 
Kreutz 
Erdtmann - 
Docente 

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.    
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i9 - Núcleo 
Estudantil 
de Inovação 
Tecnológica 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

André 
Bittencourt Leal 
- Docente 

Este projeto visa à criação de um núcleo estudantil voltado à disseminação do espírito 
inovador principalmente junto aos alunos do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC, 
seus egressos e empresas de base tecnológica localizadas no Estado de Santa Catarina. O 
grupo será chamado de i9 - Núcleo Estudantil de Inovação Tecnológica, e será 
coordenado pelo tutor do Grupo PET Engenharia Elétrica da UDESC, tendo inicialmente 
apenas a participação de bolsistas deste grupo PET. O i9 desenvolverá uma página na 
Internet a fim de divulgar editais e concursos que envolvem inovação tecnológica, 
notícias relacionadas ao tema, bem como divulgar as leis que regulamentam a criação de 
Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs nas empresas e nas Universidades. Será 
realizado ainda um estudo de caso acerca do depósito de patente e, com base neste, o 
grupo divulgará as etapas do processo à comunidade, apresentando assim todo o 
processo burocrático para o depósito de uma patente. Além disso, o grupo promoverá 
palestras, debates e um concurso de inovação tecnológica no intuito de disseminar o 
espírito inovador junto ao seu público-alvo.     

Atendimento 
Jurídico a 
Comunidade 
em Nível de 
Consultoria  

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Gonzaga 
Martins - 
Docente 

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

Ciclo de 
palestras e 
mini cursos 
para o curso 
de 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Carmeane 
Effting - Docente 

Trata-se da realização de palestras e mini-cursos, nos moldes de uma semana 
acadêmica, cujo público alvo principal são os acadêmicos do curso de engenharia civil. 
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engenharia 
civil 
PIC 2009 - 
Programa de 
Iniciação 
Científica da 
OBMEP 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Aldo Silva 
Lima - Docente 

O Programa de Iniciação Científica Jr. da OBMEP (PIC) tem duração de 1 ano e é dirigido 
aos 3.000 (três mil) alunos medalhistas de ouro, prata e bronze de cada ano. Os 
medalhistas que acompanham todas as etapas do PIC recebem a Bolsa de Iniciação 
Científica Jr. concedida pelo CNPq.    O PIC é desenvolvido em pólos distribuídos por todo 
o país. Em Joinville são dois polos localizados na UDESC - Universidade do Estado de 
Santa Catarina que reunem alunos das escolas públicas municipais e estaduais da região 
Norte do Estado. Cada pólo conta com professores orientadores que orientam o estudo e 
estimulam o conhecimento de uma matemática interessante e desafiadora.    As 
principais atividades do PIC são: discussões do material distribuído, oficinas de 
resolução e redação de problemas e, oficinas de leitura e intepretação de textos 
matemáticos.   

XII Semana 
da 
Computação 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Avanilde 
Kemczinski - 
Docente 

A XII Semana da Computação é um evento de integranção entre a comunidade da região 
e a universidade. Tal integraçao é viabilizada através de palestras, mini-cursos, 
concursos, visitas técnicas e outras atividades. 
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Oficinas de 
Programação 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Alexandre 
Gonçalves Silva - 
Docente 

Realizar oficinas quinzenais de treinamento de programação visando as 
Maratonas Domésticas, Regional e a Nacional, em caso de classificação.  

1a. Maratona 
Doméstica - 2009/1 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Alexandre 
Gonçalves Silva - 
Docente 

Realizar primeira maratona doméstica da UDESC em 2010/1, sendo um 
treinamento para etapa Regional, e a Nacional, em caso de classificação. Os 
acadêmicos são submetidos há um ambiente e atmosfera muito próximo ao 
que é encontrado na etapa regional.  

2a. - Maratona Projeto Centro de Alexandre Realizar segunda maratona doméstica da UDESC em 2010/2, sendo um 
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Doméstica - 2010/2 Ciências 
Tecnológicas 

Gonçalves Silva - 
Docente 

treinamento para etapa Regional, e a Nacional, em caso de classificação. Os 
acadêmicos são submetidos há um ambiente e atmosfera muito próximo ao 
que é encontrado na etapa regional.  

Palestra para o 
Ensino Médio (2010) 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Fernando França 
- Docente 

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.   

Núcleo de Educação 
Continuada das 
Licenciaturas do CCT 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Julio Miranda 
Pureza - Docente 

Esta ação consiste na elaboração, execução e avaliação de um modelo de 
atualização pedagógica e técnica de docentes de ensino médio nas áreas de 
Física, Astronomia e Matemática.   Esta ação dá continuidade ao trabalho 
desenvolvido em 2009 através do ´Programa de Ação Continuada´ que foi 
desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional da 
Região Norte do Estado na figura da Gerência de Educação - GERED. Esta nova 
versão tem por objetivo estratégico a criação no futuro de um Núcleo de 
Educação Continuada vinculado aos cursos de licenciatura em Física e 
Matemática que vai institucionalizar tais atividades, dando assim um caráter 
permanente às iniciativas dos professores.  O trabalho se desenvolve segundo 
duas frentes:  (a) a avaliação das necessidades dos profissionais e das escolas 
públicas e particulares, permitindo a construção de parcerias e participação 
em editais específicos;  (b) O oferecimento de mini-cursos e palestras 
específicos para o público em geral e para os profissionais atuantes em 
instituições de ensino da região. 

Programa Mundo 
Físico 2010 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Edio Cunha da 
Costa - Docente 

O Programa de Extensão 'Mundo Físico 2010' já vem sendo desenvolvido 
desde 2004 e se constitui da união de três projetos de Extensão:  1) Pré 
Vestibular Mundo Físico  2) Jornal da Física  3) Palestras para o Ensino Médio  
O projeto 'Pré Vestibular Mundo Físico' desenvolve atividades de aulas de 
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Física, Química, Matemática e Língua Portuguesa. O objetivo destas aulas é 
rever os conteúdos do Ensino Médio, preparando os alunos para o vestibular 
da UDESC. O projeto 'Palestras para o Ensino Médio' contribui para a 
divulgação da ciência, em particular da Física, e com isto colabora com as 
pessoas no trabalho de estimular estudantes a se interessar pela Física. O 
projeto 'Jornal da Física' visa uma publicação periódica de um jornal que 
aborda temas de Física-Ciências-Tecnologias, usando uma linguagem acessível 
para alunos do Ensino Médio, e da população em geral, sendo que o foco da 
distribuição deste jornal são os alunos do Ensino Médio. O jornal também é 
divulgado no endereço eletrônico http://www.mundofisico.joinville.udesc.br 

PROGRAMA 
Socializaçao em 
Software e Hardware 
Livre na Comunidade 
- 2010 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Débora Cabral 
Nazário - 
Docente 

O fato de disponibilizar, disseminar e permitir a utilização do software, onde 
os desenvolvedores interagem com suas experiências para agregar funções e 
serviços, permite designar software livre como uma ferramenta que fomenta a 
gestão do conhecimento, através da tecnologia da informação, pois este é um 
meio de gerar conhecimento.    Criar novos conhecimentos também não é 
apenas uma questão de aprender com outros ou adquirir conhecimentos 
externos. O conhecimento deve ser construído por si mesmo, muitas vezes 
exigindo uma interação intensiva e laboriosa entre os membros da 
organização.     O compartilhamento de informações não  é simplesmente estar 
copiando conhecimento, mas também tendo que dar colaboração.    Tomando 
por definição que a socialização do conhecimento acontece com o 
conhecimento tácito para o conhecimento tácito, ou seja, o conhecimento 
adquirido por cada pessoa, e que está implícito no ser humano, este programa 
tem por objetivo levar o conhecimento das alternativas de tecnologias e 
soluções tecnológicas para organizações,  principalmente a UDESC,  usando 
software e hardware livres.    A disseminação dos conhecimentos será feita 
mediante eventos, palestras, oficinas, pareceres técnicos, soluções e 
desenvolvimentos relativos ao tema do programa, no âmbito estadual, sendo 
este programa, através de seus projetos, o fomentador de conhecimento 
requerido.    
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Melhoria do 
ambiente de trabalho 
em empresas de 
fundição do pólo 
metal-mecânico da 
região de Joinville 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Fernando Humel 
Lafratta - 
Docente 

Desenvolver atividades em parceria com a CEREST, tendo como membro 
externo a dra. Aline Gomes de França (CEREST).  Neste contexto serão 
realizadas as seguintes atividades:  - Avaliação dos ambientes de trabalho para 
o levantamento de riscos à saúde do trabalhador;  - Levantamento de medidas 
de corretivas para a melhoria dos ambientes de trabalho;  - Construção de uma 
base de dados para monitoramento e controle dos ambientes de risco à saúde.  
A avaliação dos ambientes de trabalho será feito por equipes compostas por 
estudantes do curso de graduação em Engenharia Mecânica e o pessoal técnico 
do CEREST, 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. 

Quarto Workshop em 
Estratégias de 
Modelamento 
Numérico de 
Materiais e 
Otimização 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Miguel Vaz 
Júnior - Docente 

Este projeto consiste na organização e realização da quarta edição 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 
cinco palestras de 1 hora, seguidas por um período de 30 (trinta) minutos de 
discussão e debates. Os palestrantes convidados serão pesquisadores de 
destaque nacional e internacional na área de mecânica dos sólidos 
computacional. Os resumos estendidos das palestras serão disponibilizados no 
website do evento de forma a permitir que os participantes (convidados ou do 
público alvo) possam trazer perguntas e questionamentos previamente 
preparados. Será entregue aos palestrantes e professores envolvidos um 
caderno de resumos estendidos. Preve-se um número adicional de cadernos 
para distribuição na comunidade. Este projeto visa obter recursos no valor de 
R$ 2.000,00 através do Edital Nº 05/2009 PROEX. Os recursos serão 
empregados na compra de passagens e hospedagem para os palestrantes 
oriundos das universidades brasileiras.   
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Coordenação da 
Olímpiada Brasileira 
de Física no Estado 
de Santa Catarina 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Francisco 
Custódio Filho - 
Docente 

Para estimular nos estudantes o interesse pela ciência, e articularmente 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 
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. 

II Simpósio 
Catarinense dos 
Professores de Física 
do Ensino Médio 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Cíntia Aguiar - 
Docente 

O II Simpósio Catarinense de Professores de Física (SCPF) do Ensino Médio 
tem como objetivo oferecer aos professores e estudantes de licenciatura  em 
Física uma discussão sobre os subsídios formativos relacionados ao campo dos 
saberes pedagógicos, bem como ao dos saberes ligados aos conhecimentos da 
área de formação profissional.  

Ações de mobilidade 
urbana e rural, com 
ênfase no uso 
cicloviário no 
município de 
Joinville interligando 
A bicicleta com 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Ana Mirthes 
Hackenberg - 
Docente 

Em projetos anteriores verificou-se o intenso uso ciclistas em Joinville que 
utilizam este meio de transporte em algumas rotas principais da cidade.   A 
proposta deste programa é integrar as rotas cicloviárias urbanas mapeadas 
pela prefeitura com as rotas rurais (trilhas) a serem mapeadas. O objetivo é 
permitir que cicloturistas realizem cicloturismo partindo de diversos pontos 
da cidade e com isso estimular a população a usar a bicicleta para trabalho e 
lazer.   Verificou-se também a necessidade de atuar na área de educação e 
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outros meios de 
transpoirte público 

conscientização do uso da bicicleta no transito.  

Divulgando a Física Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Fernando 
Fragalli - 
Docente 

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. O projeto centrado no estudo da Astronomia e 
o projeto centrado na divulgação da Física serão direcionados 
preferencialmente para estudantes do Ensino Médio e Fundamental. O projeto 
centrado no programa de rádio pretende disponibilizar informação científica 
de qualidade à população em geral. 

Interação: PET 
Engenharia Elétrica e 
Comunidade 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

André 
Bittencourt Leal 
- Docente 

O programa apresenta um conjunto de três projetos voltados essencialmente 
para ampliar a relação entre a Universidade (principalmente o curso de 
Engenharia Elétrica) e a comunidade.  Na ação “Universidade em comunidade”, 
estão planejadas diversas etapas que permitirão uma boa interação entre as 
ações da Universidade e os anseios das comunidades em seu entorno, 
principalmente no que concerne o consumo adequado de energia elétrica.  A 
“Engenharia é legal: Utilizando a parte experimental para estimular a teoria”, 
atingirá um público alvo bastante significativo e importante para a 
manutenção do curso: os alunos de ensino médio/técnico. O objetivo é 
apresentar à estes alunos alguns laboratórios do Centro, bem como realizar 
algumas oficinas introduzindo conceitos de controle e robótica, desta maneira 
apresentando uma pequena parte do que é a Engenharia Elétrica.  
“Desvendando a eletricidade no ensino médio” tem o objetivo de ir até as 
escolas públicas e apresentar ao ensino médio o que é a física (principalmente 
os conceitos de eletromagnetismo) através de experimentos. Possibilitando 
que também os alunos da rede pública possam ter contato com o 
conhecimento universitário e possam conhecer os principais conceitos que 
embasam a profissão do engenheiro eletricista. 

Elaboração de Projeto Centro de Tatiana Após análises de resultados de projetos e pesquisas anteriores, viu-se a 
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Material Didático de 
Física para as séries 
iniciais do ensino 
fundamental 

Ciências 
Tecnológicas 

Comiotto 
Menestrina - 
Docente 

importância e a necessidade da presença da Física nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, já que os estudantes demonstraram grande potencial em 
compreender os conceitos desta disciplina, o que foi comprovado pela 
pesquisa: 'As concepções espontâneas dos estudantes do Ensino Fundamental 
(4ª e 8ª séries) e do Ensino Médio (3º ano) quanto a conceitos físicos'.    Com 
isso, torna-se necessária a elaboração de um material que auxilie os 
professores não formados nesta área a compreender e a ensinar os conteúdos 
de Física, já que este conhecimento é de fundamental importância para o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos, além de fazer parte do seu cotidiano.    
Portanto, este projeto visa à elaboração deste material, que deve conter os 
conteúdos de cinemática, dinâmica, termologia, óptica, eletromagnetismo e 
física moderna, bem como a sua análise quando confrontado com a realidade 
da sala de aula. 

Final Brasileira da XV 
Maratona de 
Programação 

Evento Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Roberto Silvio 
Ubertino Rosso 
Junior - Docente 

A Maratona de Programação é um evento da SBC(Sociedade Brasileira de 
Computação) e existe desde 1996. O evento nasceu das competições regionais 
classificatórias às finais mundiais do concurso de programação da 
ACM(Association for Computing Machinery), conhecido como ACM-
International Collegiate Programming Contest, e a Final Brasileira é parte da 
Regional Sul-Americana do concurso. Ela se destina a estudantes de cursos de 
graduação e início de pós-graduação na área de computação e afins. A 
competição promove nos estudantes a criatividade, a capacidade de trabalho 
em equipe, a busca de novas soluções de software e a habilidade de resolver 
problemas sob pressão. Tem se observado que as principais IES e empresas da 
área de computação e informática têm valorizado os alunos que participam da 
Maratona. Várias universidades do Brasil, inclusive a UDESC, desenvolvem 
concursos locais para escolherem as equipes para participarem da Final 
Brasileira, onde os melhores são selecionados para participar da Final Mundial 
do evento. No ano de 2008, mais de 7100 times de 88 países competiram em 
regionais em todo o planeta. No ano de 2010 ocorrerá a 15a. edição da Final 
Brasileira da Maratona de Programação e o DCC-UDESC foi escolhido pela SBC 
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para sede do evento. 

Apoio pedagógico à 
Casa da Mãe Abigail  

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Fabíola Corrêa 
Viel - Docente 

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

A Responsabilidade 
Social e a Coleta 
Seletiva 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Luiz Veriano 
Oliveira Dalla 
Valentina - 
Docente 

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 
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.  

Programa para Programa Centro de Leandro Zvirtes Este programa tem por finalidade a busca da melhoria da competitividade 
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melhoria da 
competitividade 
voltada a pequenas e 
médias empresas 
através da 
Engenharia de 
Produção 

Ciências 
Tecnológicas 

- Docente voltada a pequenas e médias empresas da região de Joinville através da 
integração da Engenharia de Produção e universidade - UDESC  com ênfase no 
perfil tecnológico e gerencial das empresa de Joinville.   O programa prevê o 
mapeamento do perfil tecnológico e gerencial das empresas de Joinville, 
verificando quais técnicas e ferramentas empregadas pela engenharia de 
produção que estão sendo utilizadas. O objetivo desse projeto é determinar o 
nível de maturidade das organizações e definir ações de extensão 
universitárias mais específicas e de maior impacto, uma vez que será possível 
atuar diretamente nos elementos mais críticos e nas necessidades mais 
prementes através de questionários e perguntas abertas visando obter um 
cenário realístico das necessidades destas organizações.   O programa também, 
contempla a integração entre Universidade e empresa de pequeno e médio 
porte, de modo a fornecer um ambiente propício e estabelecer relações de 
cooperação, visando o desenvolvimento de estudos e projetos em conjunto,  
assim como a aproximação entre Universidade e comunidade empresarial, de 
forma a aprimorar o desenvolvimento do conhecimento dos alunos do Curso 
de Engenharia de Produção. 

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

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Guilherme 
Ourique Verran - 
Docente 

Este projeto envolve a continuidade de um trabalho de apoio pedagógico 
iniciado de forma oficial em 2009, e que tem como principal objetivo 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. Nesta 
segunda etapa serão implemantados alguns dos objetivos previstos para o 
primeiro ano e que não foram alcançados na sua plenitude. 

Avaliação da 
Etiquetagem de 
edificações públicas 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Ana Mirthes 
Hackenberg - 
Docente 

Avaliar a eficiência energética das edificações do CCT/UDESC e do Arquivo 
histórico municipal, seguindo a metodologia de Etiquetagem de Edificações 
públicas e de serviço proposta pela Eletrobrás/Procel edifica 
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na UDESC e em 
Joinville 
Vôo Livre II- 
Universidade para 
Terceira Idade  

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Rosângela Maria 
Queirós e Silva - 
Técnico 
Administrativo 

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

GEPES - Grupo de 
Estudos de Políticas 
Educacionais e 
Sociais 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Marcio Metzner - 
Técnico 
Administrativo 

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. Este projeto tem como foco a articulação e a 
capacitação dos agentes operadores do Estatuto da Criança e do Adolescente 
que atuam nos treze (13) Municípios da Macro Região de Joinville.  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.  Em 2010 o Estatuto da 
criança e do adolescente completa 20 anos e o trabalho de articulação é um 
caminho para continuar sua implementação nos municípios.  

Apresentações do 
Coral UDESC Joinville 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Dieter 
Neermann - 
Docente 

Este projeto intitulado Apresentações do Coral UDESC Joinville pretende 
realizar apresentações didáticas e culturais 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 
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previamente. 

Programa 'Som de 
Joinville' 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Ana Maria Flores 
- Técnico 
Administrativo 

Dar continuidade na elaboração do banco de dados e nos Programetes Diários 
para veiculação de músicas e canções dos artistas de Joinville e região bem 
como iniciar um programa de entrevista mensal com os músicos, no programa 
'Som de Joinville' da Rádio UDESC FM - Joinville. 

Informática Básica 
Gratuita para Adultos 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Adelaide Maria 
Bogo Schmitt - 
Docente 

O presente projeto volta-se aos Direitos Humanos, pois permite que os 
extensionistas formados consigam se inserir no mundo informatizado, que 
avancem nas suas relações sociais, que encontrem por meio da informática, o 
que eles desejam encontrar, que pode ser: informações, contatos com novas 
pessoas, imagens, etc. Tem por objetivo a inclusão digital. Volta-se 
exclusivamente para pessoas adultas, preferencialmente sem conhecimento 
algum em informática. As aulas ocorrem na 2a e 4a. feira, no período 
vespertino, com 02 turmas, totalizando 40 alunos. As instalações utilizadas são 
da Softville. O público alvo definido linhas acima, recebem aulas de word e 
internet, aprendem a colar/copiar, digitar e salvar textos e figuras, acessar e 
navegar na internet, acessar sites de conversação, receber e enviar e-mails.  O 
conteúdo das aulas volta-se para aquele extensionista que nada sabe sobre 
informática, mas que tem muita vontade de conhecer um pouco, saber utiliza 
os recursos, utilizar internet, e se proteger dos peridos dos virus. Os alunos 
que concluem o curso com 80% de aprovaçao, recebem um Certificado da 
UDESC. 

Educação e 
conscientização do 
uso da bicicleta no 
trânsito 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Fernando Humel 
Lafratta - 
Docente 

Desenvolver uma metodologia de educação no trânsito para três públicos 
destintos:  - ciclistas;  - pedestres;  - condutores de veículos automotores.  Os 
meios de divulgação para atingir estes públicos serão:  - aulas presenciais;  - 
vídeos educativos;  - cartilhas;  - sites na internet;  - rádio difusão.  O conteúdo 
educativo a ser ofertado versará sobre as condições de uso das bicicletas (tipo, 
ajustes, cuidados com o equipo....), a maneira recomendada de conduzí-la com 
segurança no trânsito das cidades e zona rural e os cuidados que condutores 
de veículos automotores (carros, caminhões, ônibus, motocicletas) devem ter 
com os ciclistas e estes com os pedestres.  As aulas presenciais serão 
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realizadas nas escolas públicas com a cooperação do poder municipal. 
Também haverão aulas nas indústrias, utilizandos os CIPA's (comitê interno de 
prevenção de acidentes). Para as auto-escolas propõem-se o uso de vídeos 
educativos. O movimento social Pedala Joinville disponibilizará o seu site para 
a vinculação de informações educativas para os ciclistas e condutores de 
veículos automotores. A radio difusão será usada para vincular dicas 
educativas para o público almejado. 

Promover palestras 
para incentivar o 
desenvolvimento 
tecnológico e 
gerencial na área de 
engenharia de 
produção com foco 
na  melhoria da 
competitividade. 

Prestação de 
Serviços 

Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Oliveira da 
Silva - Docente 

Este projeto tem por objetivo promover ciclos de palestras votado a 
engenharia de produção, com o intuito de discutir a melhoria da 
competitividade nas empresas da região de Joinville em relação ao perfil 
tecnológico e gerencial. O projeto prevê também a realização de seminários, 
visitas técnicas e debates os quais possibilitarão aos participantes maior 
conhecimento em relação as ferramentas e técnicas relacionadas a área da 
engenharia de produção, de modo a aprimorar e incentivar a integração da 
comunidade empresarial ao curso e a universidade. É importante ressaltar 
que, além do planejamento das ações de extensão com ênfase a realização do 
projeto, este trabalho tem potencial para contribuir e motivar a pesquisa na 
universidade, uma vez que as necessidades das empresas da região de Joinville 
podem ser exploradas em ações de pesquisa e desenvolvimento. 

Interligação bicicleta 
transporte público 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Ana Mirthes 
Hackenberg - 
Docente 

Em projetos anteriores verificou-se o intenso uso de trabalhadores e 
estudantes que utilizam este meio de transporte em algumas rotas principais 
da cidade.  

VI Escola Regional de 
Banco de Dados 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Denio Duarte - 
Docente 

Este projetos consiste na organização e realização da  Escola Regional de 
Banco de Dados (ERBD) que é um evento anual, da área de Informática, sem 
fins lucrativos. Em sua 6ª Edição (2010), o evento será organizado pelos 
Departamento de Ciência da Computação (DCC) da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC) e pelo Departamento de Informática da Universidade 
Regional de Joinville (Univille), com a promoção da SBC (Sociedade Brasileira 
de Computação). A ERBD 2010 será realizada nas dependências da Univille e 
pretende envolver as diversas instituições de ensino superior privadas e 
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públicas,  e empresas da Região Sul do Brasil.   

Cooperação 
Universidade-
Empresa 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Lírio Nesi Filho - 
Docente 

O processo de cooperação Universidade-Empresa pode ocorrer de diversas 
maneiras e através dos mais diferentes mecanismos de integração entre as 
partes, no sentido de compartilhar recursos e somar competências. Entretanto, 
a aproximação entre o meio acadêmico e empresarial envolve intensas 
articulações entre diferentes agentes. Deste modo, o presente projeto de 
extensão tem por finalidade estabelecer um canal de comunicação com 
empresas da região de Joinville, no sentido de identificar aquelas interessadas 
em iniciar um intercâmbio de informações com a universidade, bem como a 
possibilidade de consolidar ações conjuntas no desenvolvimento de 
estratégias de gestão. 

Mapeamento do 
perfil tecnológico e 
gerencial na área de 
produção 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Régis Kovacs 
Scalice - Docente 

Este projeto tem por objetivo mapear o perfil tecnológico e gerencial das 
empresas de Joinville, verificando quais técnicas e ferramentas empregadas 
pela engenharia de produção estão sendo utilizadas. Através da análise deste 
levantamento será possível determinar o nível de maturidade das 
organizações e definir ações de extensão universitárias mais específicas e de 
maior impacto, uma vez que será possível atuar diretamente nos elementos 
mais críticos e nas necessidades mais prementes. Para a realização deste 
projeto será elaborado um questionário contendo principalmente perguntas 
fechadas, o qual será submetido ao maior número possível de empresas de 
Joinville, visando obter um cenário realístico das necessidades destas 
organizações. Perguntas abertas também serão introduzidas, permitindo às 
empresas expressar necessidades mais específicas. Todos os resultados serão 
tabulados, gerando-se gráficos para análise. É importante destacar que, além o 
planejamento das ações de extensão, este trabalho tem potencial para 
contribuir com a pesquisa na universidade, uma vez que as necessidades da 
indústria joinvillense podem recair em ações de pesquisa e desenvolvimento. 

Integração de rotas 
cicloviárias urbanas 
e rurais 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Edson Murakami 
- Docente 

A proposta deste projeto é integrar as rotas cicloviárias urbanas mapeadas 
pela prefeitura com as rotas rurais (trilhas) a serem mapeadas. O objetivo é 
permitir que cicloturistas realizem cicloturismo partindo de diversos pontos 
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da cidade e com isso estimular a população a usar a bicicleta para trabalho e 
lazer. 

Desvendando a 
Eletricidade no 
Ensino Médio 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

André 
Bittencourt Leal 
- Docente 

O presente projeto visa principalmente levar o conhecimento gerado no meio 
acadêmico a algumas escolas de ensino médio locais do município de Joinville. 
Via extensão universitária, serão desenvolvidos e apresentados experimentos 
que envolvem conhecimentos sobre eletricidade que são trabalhados na 
disciplina de Física. Com auxílio de professores responsáveis pela disciplina e 
da direção estudantil será possível levar tais experimentos até as salas de aula. 
A confecção destes materiais tem o intuito de enriquecer as aulas e aumentar o 
interesse dos alunos através do contato com aplicações práticas em alguns 
componentes curriculares que geralmente são trabalhadas com abordagem 
essencialmente teórica. A relevância social se dará pelo uso contínuo do 
material a ser desenvolvido no projeto, o que implica mudança permanente 
para os colégios envolvidos no projeto. Por intermédio deste projeto, será 
possível construir novos elos de relação entre a universidade e a sociedade 
externa. Além disso, a relação dos acadêmicos com as escolas, professores e a 
sala de aula permitirá também o desenvolvimento de ferramentas de trabalho 
com o público como oratória e técnicas de ensino, o que se caracteriza como 
um aprendizado importante para os voluntários à medida que permitirá uma 
melhor atuação em atividades futuras.  

Universidade na 
comunidade 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

André 
Bittencourt Leal 
- Docente 

Nota-se claramente que a universidade busca maneiras de auxiliar a 
sociedade, propondo projetos que atendam às suas necessidades, mas nada 
pode garantir que estas ações estejam realmente sanando os anseios sociais, 
porque tais atividades são realizadas a partir de problemas que nem sempre 
são os mais emergenciais. Baseando-se nesta constatação o projeto tenciona 
fazer um levantamento de dados relacionados ao consumo e utilização da 
energia elétrica em algumas comunidades de Joinville, no afã de criar um 
banco de informações que posteriormente possa ser usado para identificar 
problemas relacionados à área que estejam afetando as localidades 
pesquisadas. A partir disto fornecer um embasamento estatístico aos 
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professores e outros membros da universidade, facilitando a integração entre 
ela e a comunidade. 

Engenharia é Legal: 
Utilizando a parte 
experimental para 
estimular a teoria 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

André 
Bittencourt Leal 
- Docente 

O objetivo deste projeto consiste em apresentar a alunos do ensino médio e 
técnico das escolas de Joinville alguns laboratórios do curso de engenharia 
elétrica da UDESC de forma a mostrar os campos de atuação do engenheiro 
eletricista e também a fim de incentivar que estes alunos ingressem na UDESC 
por intermédio do vestibular. Além disso, serão realizadas algumas oficinas 
para um grupo selecionado de alunos de forma a introduzir conceitos básicos 
de controle, automação e robótica, apresentando uma pequena parte do que é 
a Engenharia Elétrica, bem como fomentando a curiosidade para certas áreas 
do curso.  

Pré Vestibular 
Mundo Físico 2010 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Edio Cunha da 
Costa - Docente 

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

Jornal da Física 
(2010) 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Lucio Minoru 
Tozawa - 
Docente 

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 segunites seções: como 
funciona-explicação física de como alguns equipamentos funcionam; biografia- 
biografia de alguns físicos que contribuiram para o desenvolvimento científico; 
experimentos de material simples e de fácil montagem; resolução de questões 
de vestibulares de anos anteriores da UDESC; noticias recentes do ramo da 
física; curiosidades; eventos; entre outras matériaas relacionadas à Ciência 
e/ou Física. Os jornais são eletronicamente editados, revisados, impressos e 
então distribuidos para os alunos do Ensino Médio de escolas públicas e/ou 
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particulares de Joinville e 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 
mairo número possível de leitores.   

Palestra para o 
Ensino Médio (2010) 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Lucio Minoru 
Tozawa - 
Docente 

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.   

Projeto 1: Software e 
Hardware Livre na 
Comunidade - 2010 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Débora Cabral 
Nazário - 
Docente 

A proposta tem como objetivo a ampliação do conceito de inclusão digital.  
Além de dar acesso às tecnologias de informação, as oficinas de Software e 
Hardware livre visam demonstrar para as pessoas, especialmente aquelas 
carentes, que a produção científica, tecnológica e artística é acessível e 
possível para qualquer interessado. Neste projeto também pretende-se 
colaborar com o desenvolvimento (implementação) de Software Livre, 
contribuindo assim com a comunidade de SL. O grupo também organizará a 
Linux Install Fest, auxiliando a comunidade na instalação de Linux nas suas 
máquinas. 

Projeto 2: 
Colaboração e 
Participação em 
Eventos da 
Comunidade de 
Software Livre - 
2010 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Denio Duarte - 
Docente 

Este projeto tem como objetivo coordenar a realização e a participação em 
eventos e visitas destinados a fomentar a cultura de Software e Hardware 
Livre perante a comunidade, permitindo aos integrantes do Colmeia maior 
integração junto aos profissionais de mercado. Dentre os eventos, que o grupo 
irá participar podemos destacar: . FISL/2010 - Feira Internacional de Software 
Livre - Porto Alegre; . LATINOWARE/2010 - Conferência Latino-Americana de 
Software Livre - Foz do Iguaçu - Paraná e SOLISC - Congresso Catarinense de 
Software Livre. 

Projeto 3: Software e Projeto Centro de Cinara Este projeto visa realizar cursos, seminários, palestras e oficinas para 
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Hardware Livre na 
UDESC - 2010 

Ciências 
Tecnológicas 

Menegazzo - 
Docente 

comunidade interna interessada em Software e Hardware Livre. Além do 
desenvolvimento de estudos de caso e participação no comitê de Software 
Livre da UDESC. 

A integração de 
recursos 
tecnológicos em sala  
de aula 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Ivanete Zuchi 
Siple - Docente 

Esse projeto visa experimentação de alguns ambientes tecnológicos específico 
à matemática  no contexto da sala de aula, tendo como foco a concepção de 
atividades que possam minimizar a dificuldade da integração dos ambientes 
tecnológicos em sala de aula e constituir-se em um  cenário de ensino e 
aplicação de novas metodologias no ensino da matemática.  

IMPLANTAÇÃO DE 
UM PROGRAMA DE 
USO RACIONAL DA 
ÁGUA NO CAMPUS 
DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS DA 
UDESC – PARTE 5 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Doalcey Antunes 
Ramos - Docente 

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 de forma mais eficiente. Pretende-se a 
instalação de hidrômetros para medição de consumo de forma setorizada, 
conforme plano já elaborado. 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.   Devem ser realizadas palestras 
educativas e informativas periódicas e abrangentes no campus. Têm o objetivo 
de informar e conscientizar os usuários do campus os objetivos e as 
justificativas para o uso racional de água. Continuarão a ser utilizados cartazes 
distribuídos ao longo dos principais pontos de consumo.   

Açoes de Educação 
Continuada para 
Professores de 
Ciências 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Monica de 
Mesquita 
Lacerda - 
Docente 

O projeto tem como proposta atualizar conceitos de física para professores de 
ciências do ensino fundamental, através de experiências práticas sobre 
eletricidade, magnetismo e óptica.  Ele constitui-se da realização dos 
experimentos, observação e discussão dos resultados e, finalmente, 
fundamentação teórica sobre os fenômenos observados. 
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Astronomia como 
Base da Educação 
para a Ciência 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Fernando 
Fragalli - 
Docente 

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

Uso da Astronomia 
como Tema da 
Educação Continuada 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

José Fernando 
Fragalli - 
Docente 

A Educação Continuada ainda é uma meta a ser alcançada. Muitos professores 
lamentam as inúmeras dificuldades em continuarem seus estudos de 
especialização dadas as dificuldades inerentes a ação docente. Some-se a isso o 
fato que nem todos os cursos oferecidos na forma de educação continuada 
satisfazem os professores. É nessa perspectiva que este projeto é pensado. 
Com ele, a formação continuada vai ao encontro do professor em seu 'habitat' 
natural, isto é, a escola. Levar-se-á então a um grupo de professores 
interessados a formação continuada na área da Astronomia, porém com um 
viés multi-disciplinar. Ao invés de ensinar Física, Matemática, História e 
Geografia por partes, utilizar-se-á a Astronomia como elo de ligação entre 
estes saberes. Com isto, espera-se que o professor aumente o seu prazer em 
ensinar, e que os seus alunos possam aprender de uma forma global. 

Minuto da Ciência Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Felipe Arretche - 
Docente 

O programa de rádio 'Minuto da Ciência' tem por objetivo expor conceitos 
científicos relacionados ao cotidiano do público leigo e apresentar a Ciência 
como uma atividade humana. Neste sentido, visa divulgar a ciência falando 
sobre fenômenos familiares aos ouvintes de rádio. Desta forma, é ponto 
central deste projeto trabalhar para desmistificar e aproximar as pessoas do 
'saber científico'. 

Divulgação do Curso 
de Física 

Projeto Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Abel André 
Cândido Recco - 
Docente 

O presente projeto visa divulgar o curso de Licenciatura em Física e a 
Universidade aos alunos do ensino médio nas escolas públicas da região norte 
de Santa Catariana. Mostrar aos estudantes que há a possibilidade da 
continuação de seus estudos no nível de graduação na universidade pública e 
gratuita, além disto, mostrar as áreas de atuação do físico, não só como 
educador, mas todas as possibilidades que existem no mercado de trabalho 
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para o Físico.  

Maratonas de 
Programação 2010 - 
UDESC 

Programa Centro de 
Ciências 
Tecnológicas 

Alexandre 
Gonçalves Silva - 
Docente 

A maratona de programação é uma competição internacional  promovida pela 
Association for Computing Machinery (ACM-ICPC), tendo como parceria, no 
Brasil, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e a Fundação Carlos 
Chagas.    A competição consiste em equipes de três alunos que devem resolver 
a maior quantidade de problemas (relacionados à programação) o mais 
rapidamente possível.    A prova é realizada em três fases: regional, nacional e 
internacional.    A fim de obter melhores resultados, o presente programa visa 
trazer aos estudantes universitários da UDESC, extensivo a toda comunidade 
acadêmica, a oportunidade de praticar e aperfeiçoar os princípios da lógica e 
programação de computadores.    Ressalta-se que a arte-ciência da 
programação é a atividade núcleo de um curso de computação e afins.     É 
requisito básico do profissional de computação: projetar e construir 
algoritmos de modo a ter soluções a problemas produzidas corretamente e 
eficientemente.    Espera-se alcançar tal objetivo através da realização de 
diversas atividades, tais como: competições de programação (tanto individuais 
como por equipes), resolução de desafios propostos, criação de grupos de 
estudo, bem como o desenvolvimento de uma plataforma para gerência de tais 
atividades.     Detalhes:  http://www.joinville.udesc.br/maratona 
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Ciclo de 
Palestras -  Arte, 
Natureza e 
Sustentabilidade 

Evento Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Luciana 
Alvarenga - 
Docente 

O termo  sustentabilidade tornou-se amplamente utilizado em múltiplos contextos e 
sua expansão gradual tem influenciado diversos campos do saber.  A análise de seu(s) 
significado(s) e contribuições no contexto das diversas áreas tais como: Artes e 
educação, se apresenta como principal eixo do 'Ciclo de Palestras - Arte, Natureza, 
Sustentabilidade' que contará com duas palestras semestrais ministradas por 
pesquisadores, professores e profissionais de renome nacional e internacional. Esse 
evento terá registro em audiovisual com a participação de um público presencial de 
cerca de 30 pessoas, e posteriormente será disponibilizado no ambiente virtual do 
CEAD/UDESC. A partir deste ciclo de palestra, pretendemos ampliar os espaços de 
discussões e de ações nos diversos campos sociais no âmbito da universidade e da 
comunidade em geral, articulados tanto no âmbito do ensino, da pesquisa e extensão 
quanto no âmbito da produção artístico-cultural. Ressaltamos que a importância da 
temática sustentabilidade, uma vez que é interdisciplinar e perpassa por diversos 
campos do saber.      

Curso de Noções 
Básicas de 
Português para 
Estrangeiros 

Curso Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Lucilene Lisboa 
de Liz - Docente 

Este projeto tem como objetivo oferecer um curso instrumental de noções básicas do 
portguês brasileiro na modalidade a distância para docentes e discentes falantes do 
alemão e do inglês. 

Ciclo de Debates 
- Educação 
Sexual na EJA: 
formação 
docente e 
discente. 

Evento Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Vera Márcia 
Marques Santos 
- Docente 

A ação 'Ciclo de Debates - Educação Sexual na EJA: formação docente e discente', 
objetiva em cinco encontros contribuir com o processo de formação/educação 
continuada para alunos/as e professores/as de um Núcleo de EJA, no município de 
Florianópolis/SC.  
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Programa 
Formação de 
Educadores e 
Educação Sexual e 
as Novas 
Tecnologias - 
Etapa IV 

Programa Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Sonia Maria 
Martins de Melo 
- Docente 

Este programa de extensão desenvolverá três ações: 1.Projeto de Extensão - 
Educação Sexual em debate: nas ondas da rádio UDESC; 2. Oficina de Produção de 
Materiais Didático-Pedagógicos em Educação Sexual e 3. Evento IV Colóquio de 
Grupos de Pesquisa sobre Formação de educadores e educação sexual. 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. 

Programa de 
Educação 
Inclusiva: As 
tecnologias da 
Informação e 
Comunicação à 
Serviço da 
Democratização 
do Conhecimento 

Programa Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Solange Cristina 
da Silva - 
Docente 

O processo de inclusão que se desenvolve atualmente em nossa socieddade, 
demanda principalmente a formação de educadores nessa área.  Assim, propondo-se 
dar resposta a essa demanda, desenvolveu-se essa ação objetivando por meio das 
tecnologias de informação e comunicação oportunizar a formação de professores, 
alunos de graduação e comunidade na referida área de conhceimtno. Essa ação de 
carga horária total de 160 horas, divididas em três projetos de extensão: ....  Será 
utilizada a metodologia à distância, na qual disponibilizará na plataforma virtual de 
aprendizagem por meio do MOODLE, orientações, textos para leitura, sala de 
conversação, vídeos, tira-dúvidas e fóruns para que os participantes possam se 
aprofundar e discutir experiências em relação inclusão.  

Programa  
NUPEART: uma 
parceria  CEAD - 
CEART  

Programa Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Regina Finck - 
Docente 

O Programa NUPEART, uma parceria CEAD - CEART tem como objetivo estabelecer 
uma parceria entre o Centro de Educação a Distância (CEAD)e o Centro de Artes 
(CEART), por meio de ações extensionistas desenvovlidas no NUPEART (Núcleo 
Pedagógico de Educação e Arte) a partir da temática da Arte, Educação e Inclusão. 
Para tanto estabelecemos três projetos de extensão articulados na indissociabilidade 
do ensino, pesquisa e extensão. No primeiro projeto intitulado: 'Plataforma Virtuais 
de Aprendizagem, um caminho de inclusão por meio da arte', pretende-se 
desenvolver uma proposta de diálogo com adolescentes a partir da Internet em 
diferentes cidades. As atividades ocorrerão na Pltaforma de aprendizagem 
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www.moodle.udesc.br  O segundo projeto intitulado Ciclo de eventos: Educação, 
Arte e Inclusão tem como objetivo atender as demandas criadas ao longo do ano 
pelas escolas públicas da região. Pretende-se desenvolver formações com 
professores  dentro das temáticas estabelecidas pelas escolas. Assim poderemos 
realizar oficinas, palestras, seminários entre outros.  Já o terceiro projeto pretende 
ampliar o acesso dos professores nos processos de criação de objetos pedagógicos 
para inclusão nas escolas e nos espaços culturais como no caso do Museu de Arte de 
Santa Catarina.  Acreditamos que as ações podem  ampliar a cultura inclusiva,nas 
escolas e nas instituições artístico-culturais.     

CEG@S NO 
CONTEXTO 
ESCOLAR: 
RESPEITO AS 
DIFERENÇAS 

Curso Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Solange Cristina 
da Silva - 
Docente 

Este projeto refere-se a um curso on-line na área de educação de cegos, no qual os 
participantes obterão conhecimentos básicos sobre essa temática, contribuindo 
assim com sua prática profissional e/ou acadêmica. Este curso tem carga horária de 
32 horas, objetivando informar e capacitar alunos, profissionais da educação e 
comunidade interessada no que se refere a temática. O curso será ministrado 
utilizando-se o ambiente de aprendizagem Moodle, tendo como conteúdo 
programático: noções básicas sobre orientação e mobilidade, acessibilidade, 
simbologia Braille e Políticas de Inclusão.     

INCLUSAO EM 
FOCO 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Solange Cristina 
da Silva - 
Docente 

Esse projeto refere-se a construção de uma página, acessível ao público em geral, 
que terá disponível palestras sobre a tematicas referentes à inclusão das pessoas 
com necessidades especiais. Neste site, por meio de aulas on-line e discussões sobre 
assuntos pertinentes à inclusão, pretendemos oferecer um conteúdo embasado em 
ciência, artigos publicados, relatos de experiências conduzidos por profissionais da 
educação e especialistas no assunto.  Esta ação de extensão visa a formação de 
alunos de graduação, educadores e comunidade para contribuir com o aumento da 
qualidade no atendimento dos discentes com necessidades especiais nos diversos 
espaços sociais e educativos. Nesse sentido, este projeto visa contribuir para um 
trabalho mais qualificado e como consequência a inclusão social deste grupo. 

O aluno 
caracterizado 
como deficiente 
mental e sua 
inserção no ensino 

Curso Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Rose Clér 
Estivalete Beche 
- Docente 

Este projeto pretende colocar em discussão a inclusão dos sujeitos com histórico de 
deficencia mental no ensino regular. Durante muito tempo estes sujeitos foram 
excluidos do processo de aprendizado sendo mantidos em escolas especias e tendo 
sua educação limitada em aprendizagens relativas à autonomia mínima para a 
sobrevivência. A partir da Declaração de Salamanca e  da Lei de Diretrizes e Bases da 
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fundamental: 
adaptações 
curriculares 

Educação Nacional n.9394, de 20 de dezembro de 1996, novas perspectivas 
precisaram ser apresentadas no que tange a educação destes sujeitos. No entanto, é 
notório que o simples acesso ao ensino regular não garante a permanência nem a 
aprendizagem. São necessárias adaptações curriculares que atendam às 
necessidades destes sujeitos, visando o processo de aprendizagem. Este projeto 
dispõe-se a oportunizar a troca de informações e de experiencias entre os sujeitos 
envolvidos, buscando evidenciar possibilidades de trabalho pedagógico. Para tanto, 
estaremos utilizando o Sistema Moodle favorecendo a participação de interessados 
de diferentes lugares geograficamente. Acreditamos que a abertura de espaços de 
troca de conhecimentos entre profissionais envolvidos com a educação regular onde 
estes sujeitos estão incluídos possa impulsionar a construção de uma nova cultura 
onde a deficiencia seja vista como diferença e os sujeitos tenham o direito a 
cidadania respeitado. 

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

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Sonia Maria 
Martins de Melo 
- Docente 

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, na cidade de Florianópolis 
e nos municípios vizinhos, locais de alcance da rádio, bem como até o Campus de 
Lages e Joinville futuramente, via rádio UDESC desses Campus. 

Evento de 
Extensão Oficina 
de Produção e 
Desenvolvimento 
de Material 
Didático 

Evento Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Sonia Maria 
Martins de Melo 
- Docente 

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. 
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Pedagógico em 

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

Evento Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Sonia Maria 
Martins de Melo 
- Docente 

O presente evento IV Colóquio dos Grupos de Pesquisa Formação de Educadores e 
Educação Sexual é parte do Programa de Extensão Formação de Educadores e 
Educação Sexual e as Novas Tecnologias Etapa IV, intenciona reunir os 
pesquisadores de grupos de pesquisa envolvidos com esta temática para realização 
de trocas, estreitando o diálogo na área da educação sexual. Este evento acontecerá 
em três dias e totalizará 20 horas. 

Plataformas 
Virtuais de 
Aprendizagem: 
um caminho de 
inclusão por meio 
da arte 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Regina Finck - 
Docente 

por meio deste projeto pretendemos desenvolver a interação e contextualização 
cultural, através de uma plataforma de aprendizagem virtual de arte. 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. A internet será usada como um meio de 
intercâmbio entre crianças e professores de diferentes cidades e de diferentes 
realidades socio-culturais. As atividades serão organizadas no contexto de turmas de 
ensino de arte. Queremos a partir das trocas de experiências e conhecimentos das 
diversas manifestações locais, conhecer as relações existentes entre a arte local e a 
arte universal. 

Produção de 
objetos 
pedagógicos para 
inclusão 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Regina Finck - 
Docente 

O projeto buscará atender a necessidade que  professores da área de Artes têm da 
criação de materiais e jogos específicos para auxiliar durante as  aulas. As oficinas 
também terão como proposta discutir e proporcionar inclusão e aprendizado de 
alunos com algum tipo de deficiência física ou mental. 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. 

Ciclo de Eventos:  
Arte, educação e 
Inclusão 

Projeto Centro de 
Educação 
à 
Distância 

Regina Finck - 
Docente 

O projeto Ciclo de Palestras pretende proporcionar encontros que tragam a 
discussão e a problematização de questões relacionadas à presença de pessoas com 
deficiencia visual nas instituições culturais e educacionais. O contato entre a 
universidade, o museu e a escola, na busca pela inclusão social, é capaz de trazer 
mais retornos para as três partes que, sozinhas, ficam com um campo mais limitado 
de propostas a serem exploradas.  
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AÇÕES DE EXTENSÃO – CEART 

EDITAL 07/2009 – PROEX 

TÍTULO MODALI
DADE 

UNIDA
DE 
GERAL 

COORDEN
ADOR 

RESUMO 

Construção 
Participativa 
da Marca 
Coletiva e 
Territorial 
do Município 
de Rancho 
Queimado 
(SC) 

Projeto Centro 
de Artes 

Mauro de 
Bonis 
Almeida 
Simões - 
Docente 

Rancho Queimado é município da mesoregião da Grande Florianópolis, localiza-se a 60 km da 
capital catarinense e possuí características culturais e ambientais particulares. Até o século XVI 
foi habitado por índios Carijós, depois tropeiros transitaram por lá e, a partir do século XIX, 
imigrantes alemães se instalaram no local (Sommer da Silva, 2009). Com aproximadamente 
2.613 habitantes (www.ibge.gov.br/cidadesat), o município se destaca pela Agricultura Familiar, 
artesanato e turismo rural. Entre seus atrativos estão a conhecida Festa do Morango, pousadas e 
cafés coloniais, sendo esta a razão para o Ministério do Turismo apontar o município 
(http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/download
s_publicacoes/Turismo_Rural_Orientaxes_Bxsicas.pdf) como referência de “destino indutor para 
o Turismo Rural na Agricultura Familiar - TRAF no país' (Sommer da Silva, 2009). Assim, há 
interesse de lideranças comunitárias, autoridades municipais e empreendedores locais na 
elaboração duma imagem profissional para o micro-território, a qual servirá para estimular um 
embrionário processo de Desenvolvimento Territorial Sustentável (Vieira, 2006), uma Cesta de 
Bens Territoriais (Pecqueur, 2006) ou mesmo um Arranjo Produtivo Local (Lastres & Cassiolato, 
2006) operado participativamente e com liberdade (Sen, 2000). Neste sentindo, a construção 
participativa de marcas coletivas e territoriais vem sendo elaboradas em Santa Catarina para 
promover dinâmicas dessa natureza, com bons resultados (Simões & Cavalho, 2008). 

Concurso 
Latino-
Americano 
de Piano 

Evento Centro 
de Artes 

Maria 
Bernardet
e Castelan 
Póvoas - 
Docente 

O grande contingente de escolas de música, de estudantes de piano e teclado e de pianistas 
catarinenses reconhecidos nacional e internacionalmente motivou a realização do Concurso 
Latino-Americano de Piano. O Concurso será realizado no mês de julho de 2010 e as provas serão 
abertas ao público. O Concurso Latino-Americano de Piano pretende reunir pianistas de vários 
países e atingir um público direto de aproximadamente dez mil pessoas, dentre estudantes e 
professores universitários, crianças, jovens e adultos que irão assistir as provas e os pianistas 
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TÍTULO MODALI
DADE 

UNIDA
DE 
GERAL 

COORDEN
ADOR 

RESUMO 

participantes da competição. 

Oficina de 
Criação de 
Textos 
Teatrais 
(Cópia) 24-
05-2010 

Curso Centro 
de Artes 

Stephan 
Arnulf 
Baumgärt
el - 
Docente 

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. 

Desenhos de 
Pessoas com 
Necessidade
s 
Especiais:Di
mensões 
Simbólicas,L
eituras de 
Mundo e 
Produção 
Cultural 

Evento Centro 
de Artes 

Neli Klix 
Freitas - 
Docente 

O evento tem como proposta a socialização de experiências com o desenho de estudantes com 
necessidades educacionais especiais,  contemplando dimensões simbólicas e produção cultural.A 
partir da primeira etapa, em forma de palestras de docentes com experiência na temática, o 
evento prevê o debate sobre possibilidades de divulgação dos desenhos em espaços públicos, em 
uma dinâmica que contemple o acesso da comunidade à produção cultural de pessoas com 
necessidades educacionais especiais. 

Teatro e 
Terceira 
Idade 

Projeto Centro 
de Artes 

Vicente 
Concilio - 
Docente 

O presente projeto surgiu na disciplina “Estágio Curricular Supervisionado: Teatro na 
Comunidade I e II”, oferecida na 5ª e 6ª fase do curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), ministrada pelo professor orientador Vicente 
Concilio, onde duas alunas desenvolveram seu estágio com o objetivo central de trabalhar o 
teatro com os idosos do Asilo Irmão Joaquim, localizado na Avenida Mauro Ramos, no centro de 
Florianópolis.   Tratando-se de pessoas com pouco estímulo para atividades artísticas, físicas e 
cognitivas, realizou-se um trabalho a partir de histórias pessoais, envolvendo a metodologia do 
Teatro Playback, que consiste basicamente em improvisações baseadas em lembranças, sonhos e 
histórias da vida dos participantes. O projeto de extensão visa dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido no ano de 2009 através da disciplina. Para isso, haverão encontros semanais com 
os idosos da instituição.   
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TÍTULO MODALI
DADE 

UNIDA
DE 
GERAL 

COORDEN
ADOR 

RESUMO 

Viva Voz Projeto Centro 
de Artes 

Alicia 
Cupani 
Fabiano - 
Docente 

O Projeto “Viva Voz” tem como proposta divulgar o ensino e a performance do canto, abrangendo 
diversos estilos e gêneros. É um projeto ligado às disciplinas de Expressão Vocal do 
Departamento de Música da Udesc, aberto à participação de estudantes de canto da comunidade. 
Além do desenvolvimento do potencial vocal, objetiva, o conhecimento de repertório pouco 
difundido e a formação de platéia.    O projeto prevê o estudo de um repertório específico por 
semestre (música erudita e/ou popular), e duas apresentações (uma no Centro de Artes da Udesc 
e outra em escola pública). Para o semestre de 2010_2, dado o perfil dos participantes, optou-se 
pela realização da Ópera “O Empresário” de Mozart, com ensaios, montagem e apresentações 
entre os meses de julho a novembro. O projeto conta com a participação de alunos da 
Licenciatura em Música, do Bacharelado em Piano, e também do Bacharelado em Teatro, 
podendo também contar com a participação de pessoas da comunidade. O projeto conta ainda 
com a parceria do Programa EcoModa, do Departamento de Moda do Ceart, na confecção de 
peças de figurino. Desta maneira, o projeto promove uma integração entre os Departamentos do 
Ceart, oportunizando aos alunos o contato com diversas linguagens e saberes.   

2ª Edição Evento Centro 
de Artes 

Sandra 
Maria 
Correia 
Favero - 
Docente 

“Segunda Edição” é uma mostra que dá continuidade a um projeto originário no CEART/UDESC 
em 2008 que tinha como objetivo aproximar ensino, pesquisa e extensão, promovendo encontros 
e suscitando novos pensamentos e posturas diante da arte contemporânea. Naquela época o 
projeto resultou em uma exposição “Ideário para livros” na Galeria de Arte da UFSC. A exposição 
repercutiu muito bem no público que a visitou, atingindo também professoras e crianças de 
escolas interessadas por arte que a visitaram.  Essa repercussão ecoou e provocou agora, um 
convite/proposta da Fundação Hassis para um desdobramento da mostra “Ideário para livros” 
numa ação integradora entre as duas instituições proponentes e os artistas oriundos da UDESC.  
O desdobramento proposto centra-se na concepção de um espaço dirigido para crianças da faixa 
etária de seis anos, que têm a curiosidade dirigida pelo toque, pelo prazer sensorial que objetos 
desencadeiam. Por estarmos tratando aqui de livros de artista, como não pensar na relação de 
intimidade que este tipo de produção artística estabelece: poder manipular, abrir, folhear, fechar, 
descobrir formas, texturas, poder descobrir mistérios e segredos sem estar sendo controlado por 
impedimentos próprios para adultos; se permitir traduzir aquilo que está experimentando em 
outro livro, dentro da sua realidade.     
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TÍTULO MODALI
DADE 

UNIDA
DE 
GERAL 

COORDEN
ADOR 

RESUMO 

Ponteio no 
Interior 

Projeto Centro 
de Artes 

Luiz 
Carlos 
Mantovani 
Junior - 
Docente 

O Projeto 'Ponteio no Interior' visa divulgar o ensino e a performance do violão no interior do 
estado, contando com a participação de professores e alunos do curso de Bacharelado em Música 
da UDESC. Através de parcerias com instituições locais que demonstrem interesse e afinidade 
com os objetivos do projeto, serão organizadas palestras, aulas coletivas e apresentações 
musicais em cidades selecionadas de Santa Catarina. Assim, além da divulgação da produção do 
Programa Ponteio - Violão na UDESC no interior, o projeto despertará o interesse da comunidade 
e dos jovens estudantes de música do estado para os cursos superiores de Música oferecidos na 
universidade, atraindo futuros alunos para a UDESC. 

Registro 
fonográfico 

Projeto Centro 
de Artes 

Luiz 
Carlos 
Mantovani 
Junior - 
Docente 

O Projeto Registro Fonográfico prevê a gravação de parcela do repertório violonístico, tanto solo 
quanto camerístico, desenvolvido pelo Programa Ponteio - Violão na UDESC. Prevê também a 
distribuição do material gravado através da internet, por meio do site da UDESC e do futuro site 
do programa. Assim, o projeto incentiva a produção artística do Departamento de Música e a 
divulga em nível internacional, atraindo o interesse do público filarmônico para a universidade. 

Projeto de 
Sinalização 
Interna dos 
Centros da 
UDESC 

Projeto Centro 
de Artes 

David 
Omar 
Nuñez 
Diban - 
Docente 

O projeto visa o desenvolvimento do sistema de sinalização interna dos diversos Centros da 
UDESC, com base ao sistema de sinalização externo já desenvolvido e aprovado pela atual gestão 
da Reitoria. 

Projeto de 
Sinalização 
Interna dos 
Centros da 
UDESC  

Projeto Centro 
de Artes 

David 
Omar 
Nuñez 
Diban - 
Docente 

O projeto visa o desenvolvimento do sistema de sinalização interna dos diversos Centros da 
UDESC, com base ao sistema de sinalização externo já desenvolvido e aprovado pela atual gestão 
da Reitoria.    
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EDITAL PAEX 05/2009 – PROEX 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR RESUMO 

PROGRAMA Imagens 
do Mar 

Programa Centro de 
Artes 

Jociele Lampert 
de Oliveira - 
Docente 

Todas as ações focam o desenvolvimento da interrelação entre comunidade e 
Universidade, especificamente o sul da ilha de Florianópolis (amarção e pantano 
do sul especificamente), com ações que compreendem a comunidade pesqueira e 
seu entorno. Entende-se como premissa para a Educação a integração, como 
relevante ao processo colaborativo de proximidade entre Universidade e 
Comunidade, entendendo que é preciso criar vínculos de percepções (e afetos) 
para a formação do artista/professor oriundo da Universidade.  Assim como, é 
função da instituição estender a troca de conhecimentos e vivencias para 
instâncias potencialmente criativas. É necessário salientar que as comunidades 
pesqueiras diminuem cada vez mais na atualidade, se descaracterizando de seus 
próprios vínculos e práticas tradicionais em virtude do tempo contemporâneo e 
da própria necessidade de adaptação ao contexto cada vez mais urbanizado – a 
diminuição dos peixes nas épocas de pesca é um agravante que acaba 
contribuindo para mudança na economia e hábitos locais. As propostas para 
ações de extensão baseiam-se em aproximações contextuais entre o estudante e 
os pescadores, estabelecendo vinculos para um trabalho relacional, coorporativo 
e poético.  

Publicar Moda Programa Centro de 
Artes 

Mara Rubia Sant 
Anna - Docente 

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

COORDENADOR RESUMO 

Série Modapalavra - 
volume 7 

Projeto Centro de 
Artes 

Alda Maria 
Grüdtner de 
Almeida - 
Discente 

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 .  

Revista Modapalavra 
E-periódico  

Projeto Centro de 
Artes 

Alda Maria 
Grüdtner de 
Almeida - 
Discente 

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.  

Modateca - museu 
escola 

Projeto Centro de 
Artes 

Dagmar Úrsula 
Schneider Von 
Linsingen - 
Docente 

A Modateca existente a vários anos, conquistou em 2009 um espaço junto ao 
Museu Escola da UDESC para expor de forma permanente peças do seu acervo de 
vestuário e acessórios. Para que haja atração sobre o público alvo é necessário 
organização e alteração do acervo em exposição. Estes são os objetivos principais 
deste projeto de extensão manter de forma organizada, atrativa e educativa as 
exposições permanentes ou sazonais do espaço Modateca no Museu Escola. 

Seminário  
Publicações de 
Artista na 
Contemporaneidade 

Evento Centro de 
Artes 

Nara Beatriz  
Milioli Tutida - 
Docente 

O evento proposto tem como objetivo discutir diferentes tipos de publicações de 
artistas na contemporaneidade, além de propiciar um espaço para apresentação 
de publicações de artistas convidados. Entre outros tipos de publicação de artista, 
está o conceito de livro de artista, que, de forma bastante simplificada, e&#769; 
uma obra de arte concebida em forma de livro.     Segundo Márcia Sousa, 
ha&#769; um amplo espectro de objetos poe&#769;ticos que podem ser 
chamados de livros de artista:'Desde livros u&#769;nicos com 
caracteri&#769;sticas fortemente esculto&#769;ricas, passando por materiais 
com   pequenas tiragens, por mu&#769;ltiplos publicados de forma artesanal ou 
industrial, ate&#769; livros totalmente industriais construi&#769;dos 
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visualmente com o conceito de livro de artista. As fronteiras que delimitam o 
campo do livro de artista sa&#771;o fluidas e indefinidas.'        Na 
contemporaneidade, além desta ampla diversidade de livros de artista, há 
também outros tipos de publicação de artistas como catálogos, posters, projetos 
para revistas, projetos de arte postal, carimbos, etc, que serão abordados no 
seminário.  O evento contará com a participação de artistas e pesquisadores do 
Grupo de Pesquisa Rosa dos Ventos, bem como de convidados externos para 
explorar este rico campo de atuação  e suas possibilidades poe&#769;ticas como 
espac&#807;o prima&#769;rio para manifestac&#807;o&#771;es expressivas.    

Programa Ponteio - 
Violão na Udesc 

Programa Centro de 
Artes 

Luiz Carlos 
Mantovani 
Junior - Docente 

A palavra 'ponteio' deriva do termo 'punteado', que se refere a uma técnica de 
dedilhado do violão flamenco oposta ao 'rasgueado', mas também uma técnica 
que vem da guitarra barroca, instrumento que no Brasil desenvolveu-se na 
conhecida viola caipira. O 'ponteio' é, em suma, o ato de dedilhar a viola, 
constituindo-se também em uma forma musical tipicamente brasileira que serve 
como um prelúdio. 'Ponteio - Violão na Udesc' é um programa de extensão que 
abre espaço para o desenvolvimento da arte do violão na universidade, através de 
projetos que contemplem 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. 

Projeto Violão em 
Concerto 

Projeto Centro de 
Artes 

Luiz Carlos 
Mantovani 
Junior - Docente 

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

Produção Artística Projeto Centro de 
Artes 

Luiz Carlos 
Mantovani 
Junior - Docente 

Este projeto busca relacionar de maneira direta a produção artística do Prof. Luiz 
Mantovani à Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. O projeto prevê a 
pesquisa e preparação de repertório solo e de música de câmara - com colegas do 
departamento e convidados externos - seguido de apresentações públicas pela 
universidade, que incluem participações em eventos selecionados, organizados 
pelo DMU, CEART e PROEX - Coordenadoria de Cultura. Assim, busca-se uma 
aproximação direta entre a produção artística, enxergada como essencial dentro 
do Departamento de Música, e a produção acadêmica do docente. 

Quarteto de Violões 
da UDESC 

Projeto Centro de 
Artes 

André Ferreira 
de Moura - 
Docente 

O Quarteto de Violões da UDESC tem por proposta apresentar à comunidade e ao 
público em geral um grupo comprometido com a boa música instrumental, 
independente de gênero e estilo. Além de procurar produzir parte do material 
musical a ser executado, o grupo buscará comissionar obras junto a compositores 
locais, buscado sempre equilibrar seus programas de concerto com repertório 
novo e repertório consagrado.  

Fundamentos da 
Técnica Violonística 
- Teoria e Aplicação 

Projeto Centro de 
Artes 

André Ferreira 
de Moura - 
Docente 

O curso de extensão “Fundamentos da Técnica Violonística: Teoria e Aplicação” 
tem buscado apresentar um panorama abrangente dos principais componentes e 
escolas da técnica do violão moderno, transmitindo a importância de seu estudo 
no processo de realização de uma obra musical, difundindo suas aplicações 
práticas no repertório do instrumento e, sobretudo, buscando aprimorar a 
qualidade de execução instrumental dos participantes. 

Misturada 2010 Evento Centro de 
Artes 

João Eduardo 
Dias Titton - 
Docente 

'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. 
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UDESC MUSICAL  
2010 

Programa Centro de 
Artes 

João Eduardo 
Dias Titton - 
Docente 

O Programa UDESC MUSICAL foi criado em 2004, definindo-se principalmente 
como aglutinador dos diversos projetos e atividades de extensão nele contidos. 
Atualmente estão sendo desenvolvidos os projetos: Orquestra UDESC, Quarteto 
de Cordas UDESC, Produlção Musical, Misturada e Tradulçao do livro: A Arte da 
Prática do Violino. 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. 

Produção Musical 
2010 

Projeto Centro de 
Artes 

João Eduardo 
Dias Titton - 
Docente 

  O Projeto Produção Musical, como o titulo sugere, representa a produção musical 
realizada pelo professor coordenador, que incere outras formações além da do 
duo. Desenvolver no sentido de pesquisar, selecionar e interpretar o repertório 
existente para diversas formações além a da de duo de violino e 
piano/violão/contrabaixo/cravo...  onde formações em quintetos de cordas e 
orquestras nas funções de spalla e solista também podem estar relacionadas.  
Estimular compositores e arranjadores dentro e fora da UDESC a ampliarem o 
repertório para variadas formações 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. 

Projeto  Tradução do 
Livro 'A Arte da 
Prática do Violino' - 
Robert Gerle 

Projeto Centro de 
Artes 

João Eduardo 
Dias Titton - 
Docente 

O Projeto se resume na tradução do livro 'The Art of Practicing the Violin' - Robert 
Gerle. O livro possui 110 paginas e é de fundamental importância para a literatura 
do ensino do violino e de qualquer outro instrumento musical. O livro em seu 
conteúdo descreve critérios e metodologias pontuais para o aperfeiçoamento do 
estudante de música e possui excelentes sugestões também a profissionais 
atuantes na área. 

Núcleo de Design, 
Moda, Mídia e Arte 

Programa Centro de 
Artes 

Balbinette 
Silveira - 
Docente 

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

SCMC - 
DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS  

Projeto Centro de 
Artes 

Lourdes Maria 
Puls - Docente 

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:. 

SANTA CATARINA 
MODA 
CONTEMPORANEA- 
SCMC/UDESC 

Programa Centro de 
Artes 

Eliana Gonçalves 
- Docente 

O projeto Santa Catarina Moda Contemporânea – SCMC foi criado em 2004 por 
três empresários catarinenses. Tendo como objetivo transformar o estado de 
Santa Catarina, que tem reconhecimento nacional como industrial e corporativo, 
em referência no design e na moda, através de uma construção de imagem mais 
contemporânea e de vanguarda. As ações compreendem uma interação e 
autoconhecimento das empresas e de um exercício de construção de uma nova 
possibilidade de produtos que alunos trazem, proveniente da sua visão inovadora.  
O projeto tem como lema - unir para crescer, unir para aprender, unir para 
vencer.  A indústria mais design mais escola é igual ao um novo olhar.  O 
departamento de Moda da UDESC é parceiro desta iniciativa deste a sua criação, o 
programa Santa Catarina Moda Contemporânea / UDESC é a formalização desta 
parceira. 

 SCMC: DESFILE 
ENCERRAMENTO 
MODAUDESC  

Evento Centro de 
Artes 

Eliana Gonçalves 
- Docente 

Apresentar no encerramento da 5ª ediçaõ  do SCMC - início de 2010, o resultado 
do trabalho de pesquisa e desenvolvimento da equipe  UDESC/MODA - Programa 
SCMC/ UDESC, criado e desenvolvido no ano de 2009.  

PROJETO IMAGENS 
DO MAR: vídeoarte 
no sul da ilha de 
Florianópolis 

Projeto Centro de 
Artes 

Jociele Lampert 
de Oliveira - 
Docente 

Esse projeto objetiva a interação entre Universidade e Comunidade Pesqueira da 
Armação e Pântano do Sul em Florianópolis – SC, por meio da inserção da 
linguagem videográfica e desenvolvimento coorporativo do processo de criação. 
Os pesadores terão acesso por meio da Universidade a conhecimentos de 
criação/filmagem de videoarte e videodocumentario. Cada pescador fará seu 
próprio vídeo com a ajuda dos alunos/artistas/professores estudantes dos Cursos 
de Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais do CEART/UDESC, sendo que o 
trabalho plastico é de abordagem colaborativa entre o pescador e o estudante, 
sendo foco maior desta ação a interação.  Entende-se como premissa para a 
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Educação a integração, como relevante ao processo colaborativo de proximidade 
entre Universidade e Comunidade, entendendo que é preciso criar vínculos de 
percepções (e afetos) para a formação do artista/professor oriundo da 
Universidade.  Assim como, é função da instituição estender a troca de 
conhecimentos e vivencias para instâncias potencialmente criativas. 

Projeto Entrevistas 
com pescadores: 
imagens do mar 

Projeto Centro de 
Artes 

Jociele Lampert 
de Oliveira - 
Docente 

O Projeto Entrevistas com pescadores: imagens do mar, tem por objetivo mapeart 
entrevistas com pescadores e sua comunidade de entorno. Entendendo o contexto 
da ilha de Florianópolis e a possibilidade de interação entre a universidade e a 
comunidade. A partir de narrativas, histórias de vida, repertórios culturais serão 
mapeados por meio de entrevistas trajetórias possiveis para registros visuais. O 
intuito é oferecer um espaço de articulação onde o estudante do ceart insere-se na 
comunidade como um artista/pesquisador ao mesmo tempo que entrevista e 
vivencia o contexto da comunidade, ele também registra e interage entendendo 
que este é uma forma para a construção do conhecimento evidenciado em artes 
visuais pautado na estética do cotidiano e na arte relacional como eixo para 
compreender a cultura visual. 

Mostra de vídeos 
IMAGENS DO MAR 

Evento Centro de 
Artes 

Jociele Lampert 
de Oliveira - 
Docente 

O evento Mostra IMAGENS DO MAR acontecerá em 2 dias com atividades de 5 
horas. Compreende Mostra dos filmes realizados pelos pescadores, estudantes e 
bolsitas envolvidos nas ações de extensão, bem como se propõe a apresentação do 
portifólio do projeto de extensão (entrevistas/imagens e todo o entorno visual da 
ação realizada em comunidade), oficina de vídeo com alunos bolsistas, palestra 
com pesquisador convidado. O evento como mostra de videoarte vincula-se a 
disciplina de cultura visual do curso de artes visuais/2ª fase do curso de 
licenciatura em artes visuais do DAV - sob resposnsabilidade e orientação da 
profa Jociele lampert. 

Oficina de arte e 
tecnologia 

Curso Centro de 
Artes 

Yara Rondon 
Guasque Araujo 
- Docente 

Oficina de caráter prático e teórico, interdisciplinar, interdepartamental, e 
intercentros que pretende capacitar os participantes a realizarem instações 
multimídia envolvendo tecnologia de código aberto. A oficina servirá também de 
apoio a disciplina da graduação a ser lecionada em 2010/I – Instalação 
Multimídia, 72h, oferecida ao Bacharelado e à Licenciatura em Artes Visuais, do 
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CEART/UDESC, 5ª fase do currículo novo. 

Articulando Poéticas 
Visuais 

Programa Centro de 
Artes 

Sandra Maria 
Correia Favero - 
Docente 

O Programa - Articulando Poéticas Visuais -  propõe ações que visam: articulações 
poéticas visuais contemporâneas entre s inúmeros procedimentos artisticos que 
se apresentam na contemporaneidade, favorecendo proposições de integração 
entre meios e entre públicos diversos e proporcionando a integração entre 
ensino, pesquisa e extensão. Participam do Programa:1. Projeto de Extensão 
Gravar Gravando Gravura;  2. Curso - O Livro como Proposição Artística; 3. Evento 
e Extensão Ideário para Livros < 2>.   O Projeto Gravar Gravando Gravura está 
propondo a sua 8a. edição.  O Curso O Livro como Proposição Artistica tem como 
objetivos: enriquecer e estreitar a relação entre o artista/autor/fazedor e o livro 
como objeto artístico; e, possibilitar ao aluno da comunidade interna e externa a 
universidade, a experiência da criação plástica em um projeto específico para 
livro, em busca de uma narrativa formal individual.  O Evento Ideário para Livros 
<2> quer oferecer aos participantes dos cursos de graduação do DAV, como 
também do Curso  O Livro como Proposição Artistica e o projeto Gravar Gravando 
Gravura a oportunidade de se inscrever para organizar uma exposição voltada ao 
livro de artista em espaço institucional ainda não definido. 

O livro como 
proposição artística 

Curso Centro de 
Artes 

Sandra Maria 
Correia Favero - 
Docente 

O desenvolvimento de livros de artista pode ser um entrelaçamento entre 
pesquisa artística e técnicas de encadernação artesanal. Nesta oficina pretende-se 
apresentar aos alunos conhecimentos teóricos a respeito do campo do livro de 
artista contemporâneo, bem como fornecer um instrumental básico para a 
confecção de livros em suportes tradicionais e inusitados, estabelecendo assim 
um campo de possibilidades para o desenvolvimento de projetos artísticos 
individuais e coletivos em livro. 

Ideário para Livros 
<2> 

Evento Centro de 
Artes 

Sandra Maria 
Correia Favero - 
Docente 

A exposição acontecerá como forma de levar a público os resultados dos trabalhos  
desenvolvidos no transcorrer do ano de 2009 e 2010. Será uma mostra de livros 
de artista elaborados dentro de uma proposta que une ações desenvolvidas 
dentro do curso de graduação em artes visuais e artes plásticas, bacharelado e 
licenciatura, como também o resultado da produção do curso a ser oferecido em 
2010 O livro como proposição artística. 
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Formação 
Complementar e 
Instrumental do 
Ator-Arte Educador  

Programa Centro de 
Artes 

José Ronaldo 
Faleiro - Docente 

- O presente Programa de extensão é constituído por três projetos, baseados na 
necessidade cada vez maior de complementar a formação do Arte Educador 
catarinense e também dos acadêmicos do Centro de artes.    - O Departamento de 
Artes Cênicas implantou a  

Banco de Dados e 
Imagens 

Projeto Centro de 
Artes 

José Ronaldo 
Faleiro - Docente 

- 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.    - Osregistros ficarão 
disponíveis em DVD n 

Revista Móin-Móin 
n° 7 

Projeto Centro de 
Artes 

Valmor Beltrame 
- Docente 

A Revista Móin-Móin n° 7 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° 7 será 'Teatro de Máscaras'. 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. 

4° FITAFLORIPA - 
Festival 
Internacional de 
Teatro de Animação 

Evento Centro de 
Artes 

Valmor Beltrame 
- Docente 

O 4° 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 
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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. 

Circuito 
Universitário em 
Cena 

Projeto Centro de 
Artes 

José Ronaldo 
Faleiro - Docente 

O Projeto visa fomentar e organizar a reedição das atividades cênicas 
apresentadas em disciplinas do Curso de Teatro do CEART - UDESC. Tem como 
propósito incentivar a continuação dos trabalhos e facilitar à comunidade 
acadêmica e, principalmente à comunidade em geral, o acesso ao conhecimento 
sobre os trabalhos produzidos em salas laboratoriais.     - Levar estes trabalhos 
para outros espaços significa: fortalecer a relação ensino e extensão universitária; 
promover o amadurecimento do grupo cênico através do encontro de diferentes 
informações; difundir a arte concebida a partir dos trabalhos do Curso De Teatro 
do CEART-UDESC. O projeto centra-se no trabalho de produção realizado pelo 
aluno bolsista oriundo do Curso de Teatro do CEART-UDESC.     - 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. 

7° Seminário de 
Pesquisa e Extensão 
sobre Teatro de 
Formas Animadas 

Evento Centro de 
Artes 

Valmor Beltrame 
- Docente 

O 7° Seminário de Pesquisa sobre Teatro de Formas Animadas é um evento que 
reúne pesquisadores (professores e estudantes universitários e integrantes de 
grupos de Teatro) com o objetivo de 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 10 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. 

10° Festival de 
Teatro de Formas 

Evento Centro de 
Artes 

Valmor Beltrame 
- Docente 

O 10° Festival de Teatro de Formas Animadas se realiza na cidade de Jaraguá do 
Sul e pretende reunir 12 grupos de Teatro para apresentações nas ruas, praças e 
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Animadas nos teatros cidade. Os grupos provenientes do Brasil e do exterior trabalham com 
Teatro de Animação e atingem um público previsto de 15 mil pessoas. Deste total, 
aproximadamente de 10 mil são estudantes de escolas públicas da cidade e 
municípios vizinhos além de estudantes de escolas particulares. A relevância 
dessa ação ganha destaque uma vez que a maioria das crianças dificilmente têm 
acesso a arte do Teatro e outras formas de expressão artística. O Festival também 
oferece condições para, um grupo de estudantes da UDESC e um representante de 
cada grupo de teatro de Santa Catarina que trabalha com a linguagem do teatro de 
animação, estar presente e acompanhar a programação.  O festival é uma 
realização conjunta com a SCAR e conta com recursos financeiros do 
FUNCULTURAL, do Governo do Estado de Santa Catarina para a sua realização. A 
UDESC participa auxiliando na coordenação do evento e oferece recursos 
financeiros para a compra de passagens aéreas aos grupos de Teatro que farão 
apresentações nos teatros, em praças e escolas.   

Rouparia das Artes 
Cênicas 

Projeto Centro de 
Artes 

José Ronaldo 
Faleiro - Docente 

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

Formação 
Profissional no 
Teatro Catarinense  

Programa Centro de 
Artes 

Valmor Beltrame 
- Docente 

O Programa Formação Profissional no Teatro Catarinense realiza quatro grandes 
ações: 7º Seminário de Pesquisa sobre Teatro de Formas Animadas; Publicação da 
Revista Móin-Móin n°7; 4º Festival  Internacional de Teatro de Animação - 
FITAFLORIPA e 10º Festival de Teatro de Formas Animadas de Jaraguá do Sul. 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 e, sobretudo, contribui para que a população de Santa 
Catarina tenha acesso a bens culturais e artísticos. O caráter formativo do 
Programa possibilita a atuação em parceria com outras instituições: como a SCAR 
– Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul na realização do 7º Seminário de 
Pesquisa sobre Teatro de Formas Animadas, a publicação da Revista Móin-Móin e 
10º Festival de Teatro de Formas Animadas. Em Florianópolis, com a UFSC o 



 

56 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR RESUMO 

Programa realiza o 4º Festival Internacional de Teatro de Animação – 
FITAFLORIPA. Estas atividades envolvem alunos de graduação, mestrado e 
doutorado em Teatro do CEART/UDESC, e conta ainda com a colaboração de 
especialistas e pesquisadores acadêmicos do Brasil, caracterizando as conexões 
com as atividades de ensino e pesquisa. 

Programa Arte na 
Escola 

Programa Centro de 
Artes 

Elaine Schmidlin 
- Docente 

O Programa Arte na Escola é um projeto Interinstitucional resultante de uma 
parceria entre o Instituto Arte na Escola e a UDESC. Estas Instituições trabalham 
de forma conveniada desde a década de 90, início de sua implantação nesta 
Universidade. Neste percurso o Programa tem investido maciçamente na 
educação continuada de 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 2010, o Programa 
irá manter a educação continuada com os projetos 'Percursos Culturais', 'Pensar e 
Fazer Arte'. O Programa também mantém e reorganiza o banco de imagens fixas, 
textos sobre arte e pedagogia da arte e a manutenção e divulgação do site 'Arte na 
Escola/UDESC'. Com a parceria do Pólo Arte na Escola/UFSC, este Programa será 
responsável pelo evento 'VII 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 universitárias, tanto públicas quanto privadas. Sua atuação 
abrange também produção e disseminação de materiais pedagógicos e a 
preparação de professores para atuarem no ensino de Arte. 

Percursos Culturais Projeto Centro de 
Artes 

Elaine Schmidlin 
- Docente 

O Projeto pretende desencadear processos de criação artística e pedagógica em 
torno de percursos culturais. Os trajetos destes percursos prevêem visitação a 
espaços culturais, propondo olhares para a arquitetura, a história, a sociedade da 
cidade, bem como a seus costumes e tradições propostos por estudantes do curso 
de Licenciatura em Artes Visuais e professores do CEART. O projeto se destina a 
professores, gestores e outros interessados em participar de percursos que 
possibilitam aberturas para reflexões em torno da visualidade contemporânea. 

FEIRA ITINERANTE Projeto Centro de Cleidi Marília A Feira Itinerante de Cultura Arte e Artesanatodo CEART objetiva proporcionar 
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DE CULTURA ARTE 
E ARTESANATO 

Artes Caivano de 
Albuquerque - 
Docente 

aos alunos de graduação, espaço para divulgação e comercialização de suas 
produções artísticas, artesanais, educacionais antecipando sua insersão 
profissional na comunidade. O projeto prevê atingir  público dos bairros próximos 
ao campus da UDESC/Itacorubi. As feiras são programadas para serem realizadas 
periodicamente. 

Pensar e fazer arte Projeto Centro de 
Artes 

Cleidi Marília 
Caivano de 
Albuquerque - 
Docente 

A formação contínua possibilita aos professores de Arte retomar conteúdos de 
sua formação acadêmica bem como encontrar respostas para seus desafios na 
prática pedagógica. Esta educação deve envolver tanto a reflexão teórica quanto a 
prática criativa pois o cotidiano do professor não permite que desenvolva 
pesquisas e produções artísticas. Esta proposta visa envolver professores de arte 
e alunos de licenciatura em experiências de diversas linguagens artísticas 
contemporâneas para, partindo destas vivência, enriquecer seu imaginário bem 
como refletir sobre seu trabalho. A proposta será realizada através de oficinas que 
serão ministradas por professores e alunos do Ceart. Também serão apresentados 
filmes sobre Arte contemporânra (do acervo DVdteca Arte na Escola) como 
contraponto para a reflexão sobre as vivências. 

Publicar Moda  Programa Centro de 
Artes 

Mara Rubia Sant 
Anna - Docente 

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

Revista Modapalavra 
E-periódico 

Projeto Centro de 
Artes 

Mara Rubia Sant 
Anna - Docente 

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 
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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.  

V Seminário de 
Pesquisa e Extensão 
do Dmod  

Evento Centro de 
Artes 

Lucas da Rosa - 
Docente 

Através de mesas redondas, os professores do departamento de moda e outros 
professores e acadêmicos de outras instituições e estudiosos de moda inscritos 
para o evento, apresentarão um texto de sua autoria, resultante de suas pesquisas 
acadêmicas e que está sendo proposto para publicação no livro ou site do 
Modapalavra. As apresentações terão duração em torno de 15 minutos, os quais 
serão, em seguida, debatidos pelos demais membros da mesa, pesquisadores com 
temas afins.  

Modateca - museu 
escola  

Projeto Centro de 
Artes 

Dagmar Úrsula 
Schneider Von 
Linsingen - 
Docente 

A Modateca existente a vários anos, conquistou em 2009 um espaço junto ao 
Museu Escola da UDESC para expor de forma permanente peças do seu acervo de 
vestuário e acessórios. Para que haja atração sobre o público alvo é necessário 
organização e alteração do acervo em exposição. Estes são os objetivos principais 
deste projeto de extensão manter de forma organizada, atrativa e educativa as 
exposições permanentes ou sazonais do espaço Modateca no Museu Escola. 

Modateca - 
preservação e 
conservação 

Projeto Centro de 
Artes 

Mara Rubia Sant 
Anna - Docente 

O Projeto Modateca - preservação e conservação, vinculado ao Programa de 
Extensão Modateca, realiza ações para manter a integralidade física das peças sob 
tutela e intervem, utilizando as metodologias adequadas, para preservar os 
elementos representativos da cultura material de moda e de vestuário 
catarinense. Para ser reconhecido como fonte histórica, este acervo vem sendo 
tratado e administrado como documento, atendendo a política nacional de 
preservação de acervos museológicos, na execução do processamento técnico; na 
aplicação dos tratamentos de conservação e na comunicação do acervo, 
disponibilizando à comunidade um espaço de memória de moda e vestuário com 
fontes primárias de pesquisa; recursos didático-pedagógicos para os cursos de 
graduação e pós-graduação.   

EcoModa UDESC: 
coleção do vestuário 

Projeto Centro de 
Artes 

Lucas da Rosa - 
Docente 

Este projeto tem como principal finalidade a elaboração de uma coleção do 
vestuário para ser apresentada na forma de desfile no em eventos de moda (sem 
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data estipulada para 2010) e também para participar de exposições. Será aplicada 
uma metodologia junto a um grupo de pessoas para aplicar os princípios da 
contrução, 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 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.  

SCMC: Capacitação 
da Equipe UDESC  

Projeto Centro de 
Artes 

Lucas da Rosa - 
Docente 

Esse projeto irá viabilizar as condições necessárias para a capacitação da equipe 
de alunos, professores da UDESC e participantes externos 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. 

Tubo de Ensaio - 
Corpo: Cena e 
Debate 

Projeto Centro de 
Artes 

Sandra Meyer 
Nunes - Docente 

Dar continuidade 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 2010 realizará 1 (uma) oficina de 
capacitação na área de dança durante o transcorrer do ano de 2010 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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Teatro em 
Comunidades  

Programa Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - 
Docente 

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. Representa uma resposta à demanda por aprimoramento estético 
dos núcleos teatrais comunitários e de aprofundamento de temas que sejam do 
interesse dos partipantes e suas comunidades.  Por outro lado, o projeto organiza 
campo de estágio para alunos do curso de teatro, mais especificamente para os 
alunos das disciplina de Metodologia de Ensino de Teatro III e Estágio de Teatro 
em Comunidades, respondendo assim a demandas dos acadêmicos.  Envolve três 
projetos básicos: FOFA - Núcleo de Formação de Facilitadores, que integra 
pessoas de comunidades e discentes de graduação e pós-graduação; Oficinas 
intensivas  que estimulam esteticamente os integrantes dos grupos participantes 
do programa; e grupo experimental de teatro em comunidades, formado por 
integrantes dos diferentes grupos vinculados ao FOFA. As ações que integram o 
programa objetivam reduzir o isolamento dos profissioanis e praticantes do 
teatro em comunidade, possibilitando diálogos, trocas, investigações teórico-
práticas de metodologias. As diferentes atividades se complementam no apoio à 
criação de atividades teatrais que possam contribuir para o fortalecimento de 
comunidades.    

FOFA - Núcleo de 
Formação de 
Facilitadores  

Projeto Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - 
Docente 

O FOFA -Núcleo de Formação de Facilitadores - é a viga mestra do programa 
Teatro e Comunidade. Ele tem como objetivo fundamentar teórica e praticamente 
o teatro feito em comunidades de Florianópolis.    Inclui um grupo de pessoas da 
universidade - alunos de graduação, entre eles bolsista, estagiários e voluntários, 
alunos de mestrado, que desenvolvem pesquisa nesta área, e a professora 
coordenadora do projeto - e pessoas de fora da universidade - lideres 
comunitários e coordenadores de trabalhos teatrais em comunidades, escolas e 
sindicatos. O grupo vem se formando desde o final de 2008 e conta atualmente 
com 15 integrantes.    Esse fórum de teatro na comunidade vincula pesquisa e 
extensão na formação de facilitadores que atuam no campo de teatro na 
comunidade. Representa um espaço de troca, na medida em que abre um espaço 
conjunto  de experimentação e debate.    As reuniões do grupo acontecem 
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semanalmente. Nelas desenvolvemos atividades diversas: investigamos 
metodologias relacionadas ao teatro em comunidades e dilogamos sobre os 
desafios dessa modalidade teatral.    As atividades do FOFA incluem também 
trabalho de campo, dialogando com comunidades específicas, coordenadas por 
um dos integrantes do grupo, contribuindo para o fortalecimento da prática 
teatral ali desenvolvida   

Oficinas Intensivas 
de Teatro   

Evento Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - 
Docente 

As Oficinas Intensivas já são realizadas no Centro de Artes da UDESC desde 2003. 
Inicialmente estiveram vinculadas ao Programa de Extensão Clubes de Teatro nas 
Escolas e desde 2009 integram o Programa Teatro em Comunidades.    A estrutura 
básica deste evento de extensão é a seguinte: num final de semana, das 9 às 18 
horas, os grupos de teatro cujos coordenadores participam do FOFA, se integram 
na realização de oficinas relativas a diversos aspectos da linguagem teatral. Já 
foram realizadas oficinas diversas, entre elas: expressão corporal, danças 
populares, sonoplastia, perna de pau, construção de personagem, teatro de 
bonecos, teatro de sombras, máscara, dramaturgis, etc. A escolha dos conteúdos 
de cada Oficina Intensiva depende das necessidades dos participantes, avaliada 
em reunião do FOFA.    A novidade em 2010 é a realização de uma segunda 
oficina, com características semelhantes em termos de estrutura e carga horária, 
mas voltada a grupos específicos do FOFA que esao em processo de montagem 
teatral. Neste sentido, trata-se de uma Oficina Avançada de Teatro, que tem como 
objetivo estimular um processo de criação teatral, de forma a acelerar um 
processo de montagem em andamento nas comunidades específicas. 

Grupo Experimental 
de Teatro em 
Comunidades 

Projeto Centro de 
Artes 

Marcia Pompeo 
Nogueira - 
Docente 

O Grupo experimental é formado por jovens que participam de algum trabalho de 
teatro cujo coordenador participa do FOFA. A proposta é articular os jovens mais 
entusiasmados dos projetos nas comunidades, que tenham disponibilidade de 
tempo para participar de um processo de montagem.  Os ensaios estão previstos 
para acontecer no Centro de Artes da UDESC em horário escolhido em função da 
disponibilidade dos participantes e do espaço físico.  O Grupo estará vinculado a 
um projeto Internacional, chamado Arrow, que está organizando um evento em 
Plymouth, Reino Unido, em Julho de 2010. Este evento oferece estadia e 
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alimentação para grupos de jovens de diferentes países, cujos trabalhos teatrais 
estão focados na questão da resolução de conflitos.  Neste sentido, o trabalho vai 
se apoiar em dados das diferentes comunidades das quais os jovens participam, 
com foco em conflitos e contradições que tenham relevância para os integrantes 
do grupo.  A direção da montagem será feita por bolsista, integrante do FOFA, com 
supervisão da coordenadora do projeto e de demais integrantes do FOFA.  

Desfile de 
Formandos 

Evento Centro de 
Artes 

Balbinette 
Silveira - 
Docente 

Projeto de extensão que apresenta o trabalho interdisciplinar dos formandos do 
Departamento de Moda em forma de um desfile, com uma coleção do vestuário 
criada e confeccionada pelos próprios alunos. A produção do evento também é 
realizada pelos alunos. A avaliação do trabalho dos alunos é realizada na 
apresentação do desfile e engloba o processo de criação, produção e organização.  

Incursões da Moda 
na agenda cultural 
da Grande 
Florianópolis 

Projeto Centro de 
Artes 

Balbinette 
Silveira - 
Docente 

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.  

Laboratório de 
Comunicação e 
Produção de Moda 

Projeto Centro de 
Artes 

Balbinette 
Silveira - 
Docente 

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. Este acervo 
serviu de base para pesquisas científicas em várias instituições de Santa Catarina. 

Produção de Evento 
de Moda 

Curso Centro de 
Artes 

Balbinette 
Silveira - 
Docente 

Curso oferecido para academicos interessados em aprofundar os conhecimentos 
na area de produção e comunicação de moda, envolvendo atividades de 
preparação/organização do desfile de formandos de moda.    Desenvolver 
habilidades relativas a planejamento, organização e controle de eventos para que 
os alunos tomem decisões relativas a: recursos necessários à realização do 
evento, elaboração de cronograma de atividades e divisão das tarefas. 

Revista on-line 
NUMMA 

Projeto Centro de 
Artes 

Monique 
Vandresen - 
Docente 

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 
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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. 

Teciteca do CEART Programa Centro de 
Artes 

Aparecida Maria 
Battisti de Abreu 
- Docente 

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

Novas Tendências 
Têxteis- Manutenção 
e Atualização do 
Acervo (Cópia) 28-
09-2009 

Projeto Centro de 
Artes 

Aparecida Maria 
Battisti de Abreu 
- Docente 

Para contribuir com a melhoria da qualidade do produto de moda catarinense e 
nacional , o Projeto Novas Tendências Têxteis: Manutenção e Atualização do 
Acervo,  dá suporte ao Programa Teciteca do CEART realizando pesquisas de 
tendências de novos materiais têxteis, bem como mantendo no acervo da Teciteca 
amostras de tecidos oriundos das empresas catarinenses e de todo território 
nacional. Além de disponibilizar informações técnico-científicas do substrato 
têxtil aos usuários do programa (alunos, empresários, profissionais da área de 
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moda e comunidade em geral), o projeto oferece suporte à pesquisa e criação 
têxtil, expondo em sala apropriada os resultados das novas criações provenientes 
de pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico e profissional. Os novos tecidos 
são catalogados e passam a constituir o acervo do programa, que é 
disponibilizado à comunidade em forma de exposições, oficinas, cursos e 
palestras, onde são informados os procedimentos metodológicos de sua 
construção e sua correta aplicação. Além disso, o projeto presta assessoria à 
clientela in-loco, estreitando as relações e conhecimento com a comunidade 
empresarial. 

Curso de 
Aperfeiçoamento em 
Design Têxtil 

Evento Centro de 
Artes 

Adriana 
Martinez 
Montanheiro - 
Docente 

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. 

Teciteca Virtual Projeto Centro de 
Artes 

Sandra Regina 
Rech - Docente 

  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.     O Projeto Teciteca 
Virtula 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.  

EcoModa-UDESC 
2010 

Programa Centro de 
Artes 

Luciana 
Dornbusch 
Lopes - Docente 

O Programa EcoModa tem como principal objetivo a disseminação de uma 
produção e um consumo sócio-ambientalmente sustentável na moda. O programa 
de extensão, por sua vez, se propõe a identificar as condições necessárias para 
que o novo paradigma, baseado nos princípios da sustentabilidade: 
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economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo, possa ser 
adotado pelo sistema da moda. A partir de pesquisas sobre produção e consumo 
sustentável se pretende desenvolver atividades de extensão, que ofereçam para a 
comunidade cursos de capacitação, oficinas, desfiles, exposições e palestras com 
foco no desenvolvimento sustentável, promovendo a inclusão social, a 
preservação da cultura local do meio ambiente. Nos três projetos vinculados ao 
programa EcoModa, se pretende desenvolver produtos como: peças de vestuário, 
brinquedos e objetos de decoração, a partir de resíduos domésticos e de resíduos 
(de empresas de confecção do vestuário) de tecidos de algodão reciclado e 
orgânico. Estes produtos serão desenvolvidos pelos participantes dos projetos, 
nos cursos e oficinas que serão oferecidas pelos projetos. Durante as atividades 
com a comunidade, serão trabalhados conceitos como: desenvolvimento sócio-
ambiental sustentável, sistema da moda e consumo consciente.       

EcoModa 
Customização em 
Produtos de Moda  

Projeto Centro de 
Artes 

Luciana 
Dornbusch 
Lopes - Docente 

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 com ênfase em 
técnicas de acabamentos manuais. 

EcoModa: 
artesanato, arte e 
moda no contexto da 
sustentabilidade 
sócio-ambiental 

Projeto Centro de 
Artes 

Lourdes Maria 
Puls - Docente 

Se pretende desenvolver atividades que ofereçam para a comunidade cursos de 
capacitação, oficinas e palestras com foco no desenvolvimento sustentável, 
promovendo a inclusão social, a preservação do meio ambiente e da cultura local. 
No projeto se pretende desenvolver produtos como: brinquedos, peças de 
vestuário e objetos de decoração, a partir de resíduos domésticos e de resíduos 
(de empresas de confecção do vestuário) de tecidos de algodão reciclado e 
orgânico. Estes produtos serão desenvolvidos pelos participantes do projeto e dos 
cursos e oficinas que serão oferecidas pelo projeto. Durante as atividades com a 
comunidade, serão trabalhados conceitos como: desenvolvimento sustentável, 
sistema da moda e consumo consciente. 
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Capacitação 
da mão de 
obra na 
Construção 
Civil 

Programa Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Anselmo Fabio 
de Moraes - 
Docente 

Resumo da proposta: O ramo da construção civil é um dos setores mais indicados para 
auxiliar no combate ao nível de desemprego que assola o país. Isso emprega pessoas com 
baixo nível de instrução e capacitação, fazendo uso principalmente de sua capacidade 
física permitindo o acesso ao mercado de trabalho de operários completamente 
desqualificados. Seguindo esta diretriz o projeto pretende auxiliar na qualificação e 
profissionalização de mão de obra. O foco principal é proporcionar noções de arquitetura 
e técnicas em materiais de construção civil, através de aulas teóricas e praticas. Fazendo-o 
com que os novos e antigos profissionais, percam vícios que lhe foram repassados 
erroneamente.  Através dessa proposta pretendemos profissionalizar pessoas e aumentar 
a qualidade da construção civil em nossa cidade. 

 

EDITAL PAEX 05/2009- PROEX 
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Arquitetura na 
Comunidade 

Programa Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Michelle Souza 
Benedet - 
Docente 

O Programa de Extensão Arquitetura na Comunidade é dividido em três com ações 
distintas: a) Projeto Planejar e Construir; b) Projeto Conscientizar e; c) Projeto 
Arquitetura em Revista. O Projeto Planejar e Construir visa à produção de projetos de 
arquitetura e urbanismo para melhorias nas comunidades desfavorecidas social e 
economicamente. O projeto Conscientizar promove a educação ambiental da 
comunidade e da população em geral do município de Laguna. O projeto Arquitetura 
em Revista visa à publicação de uma revista com o objetivo de divulgar os principais 
resultados do programa de extensão. Além disso, o Programa Arquitetura na 
Comunidade integra as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 
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Arquitetura e Urbanismo, desenvolvendo projetos de arquitetura e urbanismo e 
conscientizando a comunidade com estratégias de educação ambiental.  

Arquitetura na 
Comunidade - 
Projeto Planejar 
e Construir 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Michelle Souza 
Benedet - 
Docente 

O Projeto de Extensão Arquitetura na Comunidade - Planejar e Construir visa à 
produção de projetos de arquitetura e urbanismo para melhorias nas comunidades 
desfavorecidas social e economicamente.  O Projeto integra as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, desenvolvendo projetos 
de arquitetura e urbanismo e conscientizando a comunidade com estratégias de 
educação ambiental.  

Arquitetura na 
Comunidade - 
Conscientizar 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Michelle Souza 
Benedet - 
Docente 

O projeto Conscientizar promove a educação ambiental da comunidade e da 
população em geral do município de Laguna. O projeto Arquitetura na Comunidade - 
Conscientizar integra as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo, desenvolvendo projetos de arquitetura e urbanismo e 
conscientizando a comunidade com estratégias de educação ambiental.  

Arquitetura na 
Comunidade  

Programa Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Michelle Souza 
Benedet - 
Docente 

O Programa de Extensão Arquitetura na Comunidade é dividido em três projetos com 
ações distintas: a) Projeto Planejar e Construir; b) Projeto Conscientizar e; c) Projeto 
Arquitetura em Revista. O Projeto Planejar e Construir visa à produção de projetos de 
arquitetura e urbanismo para melhorias nas comunidades desfavorecidas social e 
economicamente. O projeto Conscientizar promove a educação ambiental da 
comunidade e da população em geral do município de Laguna. O projeto Arquitetura 
em Revista visa à publicação de uma revista com o objetivo de divulgar os principais 
resultados do programa de extensão. Além disso, o Programa Arquitetura na 
Comunidade integra as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo, desenvolvendo projetos de arquitetura e urbanismo e 
conscientizando a comunidade com estratégias de educação ambiental.  

Arquitetura na 
Comunidade - 
Arquitetura em 
Revista 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Michelle Souza 
Benedet - 
Docente 

O Programa de Extensão Arquitetura na Comunidade é dividido em três projetos com 
ações distintas. O projeto aqui descrito trata-se do Projeto Arquitetura em Revista  
que visa à publicação de uma revista com o objetivo de divulgar os principais 
resultados do programa de extensão. Além disso, o Programa Arquitetura na 
Comunidade integra as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo, desenvolvendo projetos de arquitetura e urbanismo e 



 

68 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR RESUMO 

conscientizando a comunidade com estratégias de educação ambiental.  

Pré-vestibular 
para alunos da 
rede pública do 
município de 
Laguna e região. 

Programa Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Neilson Luiz 
Ribeiro Modro - 
Docente 

O Programa consta da implantação de uma preparação pré-vestibular visando uma 
complementação das aulas curriculares cursadas nas instituições públicas do 
município, essas aulas são voltadas para aqueles que pretendem prestar vestibular 
para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC ou outros cursos que exijam as 
mesmos conteúdos programáticos.  

Acervo de um 
povo: resgate e 
memória 

Programa Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Ricardo 
Neumann - 
Docente 

O programa pretende desenvolver um estudo histórico cultural sobre o povo 
sambaquiano de forma a compreender como seus aspectos sócio-culturais 
desencadearam na formação dos sambaquis. Será focado na conscientização e 
informação da população para despertar um olhar crítico em torno da importância da 
história pré-colonial destes sítios.   O programa agirá de três maneiras distintas na 
abordagem do tema:   Uma abordagem visa a conscientização por parte da 
comunidade do Perichil  ( Local de uma recém  descoberta de sambaqui na região de 
Laguna ), uma vez que esta é formada basicamente por pescadores e encontra-se 
desassistida de informações. O sítio está sujeito as intempéries e ação de degradação 
humana.  Outra abordagem será com discentes da rede de ensino pública e privada da 
região, expondo a importância da preservação dos sambaquis para formação do 
patrimônio cultural da cidade. A terceira abordagem será de forma direta na 
sociedade,  agindo em espaços públicos levando informação ao cotidiano dos 
cidadãos. Esta ação terá uma maior abrangência, atingindo todos os estratos da 
população.   

Promovendo 
ações de 
prevenção e 
mitigação de 
desastres 
naturais no 
município de 
Laguna, SC. 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Cristina Benedet 
- Docente 

O município de Laguna tem sofrido com ocorrências de eventos naturais extremos, 
entre eles os mais registrados são os deslizamentos e as inundações. A proposta de 
extensão Promovendo Ações Comunitárias de Prevenção e Mitigação de Desastres 
Naturais no Município de Laguna visa proporcionar a comunidade de Laguna 
informações e esclarecimentos a cerca do papel Comissão Municipal da Defesa civil, 
dos desastres naturais e, também, auxiliar na elaboração das propostas de atividades 
a serem efetivadas pela comunidade. Para tanto, as ações estão voltadas para a 
prevenção e mitigação dos desastes naturais  por meio da qualificação da população 
para ações de prevenção, para atuar nas três fases do desastre (anterior, durante e 
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posterior) e para a interação com as atividades da defesa civil. Para tanto, serão 
capacitados, por meio de cursos e oficinas, os técnicos e gestores públicos municipais, 
professores da rede municipal, Agentes Comunitários de Saúde, lideranças 
comunitárias, estudantes e a comunidade em geral. Com essas ações espera-se formar 
uma população pró-ativa na prevenção e mitigação dos desastres naturais.      

Cinema de Varal Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Neilson Luiz 
Ribeiro Modro - 
Docente 

     O projeto pretende  promover e disseminar o cinema nacional em áreas de 
população carente, buscando uma maior interação deste público com a produção 
cinematográfica regional, trazendo melhorias na qualidade de vida e valorizando 
artistas em ascensão.        Além de buscar uma opinião fiel dos espectadores sobre a 
temática, a produção , e a própria criação do projeto universitário , através de 
pesquisas de opinião e depoimentos ; funde-se a idealização de um documentário  
próprio , que irá demonstrar a evolução e os meios trabalhados nesse processo de 
inclusão sócio-cultural.   

Compreendendo 
a língua 
portuguesa e 
escrevendo com 
ela. 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Neilson Luiz 
Ribeiro Modro - 
Docente 

O Projeto consta da implantação de uma preparação pré-vestibular visando uma 
complementação das aulas curriculares cursadas nas instituições públicas do 
município, essas aulas são voltadas para aqueles que pretendem prestar vestibular 
para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC ou outros cursos que exijam os 
mesmos conteúdos programáticos. 

Preservando 
com alegria 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Neilson Luiz 
Ribeiro Modro - 
Docente 

Este projeto propõe utilização de métodos lúdicos (teatro de fantoches) para o ensino 
de Educação Ambiental. Os personagens e os enredos das histórias serão criados 
pelos participantes e após esta criação, este material será utilizado através de 
aplicação de oficinas em escolas da rede estadual e municipal de Laguna - SC. Como as 
histórias e enredos serão criações próprias buscar-se-á utilizar pontos chaves de 
questões ambientais locais, bem como da cultura regional, para com isto desenvolver 
as criações de maneira que o público (alunos das escolas da rede de ensino) possam 
compreender, e se identificar com as mesmas. Durante as oficinas também serão 
proporcionadas outras atividades tais como pintura, confecção de fantoches, desenho, 
sempre com a mesma temática (educação ambiental). 

Educando com 
Alegria 

Projeto Centro de 
Ensino 

Ricardo 
Neumann - 

O projeto propõe a discussão, produção e aplicação de metodos lúdicos (fantoches) 
para o ensino da Educação Patrimonial. Em 2009 estamos desenvolvendo o projeto 
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Superior 
da Região 
Sul 

Docente 'Brincando e Aprendendo', onde, após pesquisas e discussões, criamos uma história 
em quadrinhos e joguinhos, que podem ser utilizados como materiais de apoio 
didático nas séries iniciais para o ensino de História de Santa Catarina e de Laguna. 
Neste sentido, ainda dentro da Educação Patrimonial, pretendemos dar continuidade 
ao nosso projeto, vizando a criação de um grupo de personagens (fantoches), que 
enredados por conteúdos de Educação Patrimonial possam sevir como uma 
ferramenta didática para um ensino mais lúdico sobre o Patrimonio material e 
imaterial de Laguna. 

Divulgar para 
preservar 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Ricardo 
Neumann - 
Docente 

O projeto pretende promover a conscientização da comunidade e dos turistas na 
importância da preservação do patrimônio histórico, sobretudo dos sambaquis.  Para 
que a proposta obtenha êxito, métodos eficientes de divulgação serão usados, como 
exposições itinerantes de materiais fotográficos, distribuição de material de 
divulgação dos sambaquis (adesivos e folders) para os transeuntes no local da 
exposição, palestras sobre o tema e também na promoção de mídia eletrônica através 
de um blog. 

Educando o 
futuro: 
Preservando 
para o amanhã! 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Ricardo 
Neumann - 
Docente 

O projeto pretende divulgar estudos feitos na área dos sambaquis para alunos de 
ensino fundamental e médio, com didáticas diferenciadas adequadas aos dois 
públicos distintos. A ação para os alunos do fundamental tende a responder 
perguntas simples como “O que é Sambaqui?”, ”Quem construiu os Sambaquis?”, 
“Qual a importância de preservá-los e estudá-los?” e “Como garantir a preservação 
dos Sambaquis?”.  Com isso pretende-se semear a atração pela idéia de preservação, 
formando futuros cidadãos conscientes .  A divulgação para alunos do último ano do 
ensino médio seguirá uma didática mais técnica, buscando abordar o tema focando 
no vestibular, no qual os sambaquis aparecem com freqüência por estarem presentes 
em vários pontos da extensão do litoral catarinense. Estes jovens estudantes estão 
vivendo uma fase de transição, tornando-se cidadãos atuantes da cidade, assim sendo 
é de suma importância inserir a idéia de preservação dos sambaquis, para a 
população estudar de onde veio, e prever para onde irá.    

Resgate da 
História: 

Projeto Centro de 
Ensino 

Ricardo 
Neumann - 

 A preocupação com a preservação do patrimônio não pode ficar detida apenas no 
centro histórico, à arquitetura e aos museus. Deve ser expandida para a comunidade - 
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Conhecer para 
Preservar 

Superior 
da Região 
Sul 

Docente personagens que interagem e criam o “cenário” e história  de uma cidade.   Seguindo 
está diretriz o projeto pretende estudar a história do homem primitivo  e 
fundamentar  a importância dos acervos históricos para a compreensão da evolução 
humana, através de suas manifestações culturais e “resgate”  histórico e arqueológico. 
O foco principal é a coleta de informações históricas e educação patrimonial da 
comunidade entorno do sitio arqueológico da região do Perrichil. O projeto visa levar 
conhecimento sobre o patrimônio arqueológico para a população local, que em sua 
maioria desconhece a importância histórica e cultural de tal acervo.   Através da 
educação patrimonial, pretendemos despertar o interesse e o senso critico da 
população sobre a temática, transformando  a ação de preservação conseqüência do 
conhecimento. 

Multiplicando o 
conhecimento 
das exatas. 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Neilson Luiz 
Ribeiro Modro - 
Docente 

O Projeto consta da implantação de uma preparação pré-vestibular visando uma 
complementação das aulas curriculares cursadas nas instituições públicas do 
município na área de exatas, sendo elas física e matemática. Essas aulas são voltadas 
para aqueles que pretendem prestar vestibular para o curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UDESC ou outros cursos que exijam os mesmos conteúdos 
programáticos.      

Da história da 
arte à pratica do 
desenho. 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Neilson Luiz 
Ribeiro Modro - 
Docente 

O Projeto consta da implantação de uma preparação pré-vestibular visando uma 
complementação das aulas curriculares cursadas nas instituições públicas do 
município, essas aulas são voltadas para aqueles que pretendem prestar vestibular 
para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC ou outros cursos que exijam os 
mesmos conteúdos programáticos.  

Compreendendo 
a língua 
portuguesa e 
escrevendo com 
ela. (Cópia) 16-
11-2009 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Neilson Luiz 
Ribeiro Modro - 
Docente 

O Projeto consta da implantação de uma preparação pré-vestibular visando uma 
complementação das aulas curriculares cursadas nas instituições públicas do 
município, essas aulas são voltadas para aqueles que pretendem prestar vestibular 
para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC ou outros cursos que exijam os 
mesmos conteúdos programáticos. 

Compreendendo 
a língua 

Projeto Centro de 
Ensino 

Neilson Luiz 
Ribeiro Modro - 

O Projeto consta da implantação de uma preparação pré-vestibular visando uma 
complementação das aulas curriculares cursadas nas instituições públicas do 
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portuguesa e 
escrevendo com 
ela. (Cópia) 16-
11-2009 

Superior 
da Região 
Sul 

Docente município, essas aulas são voltadas para aqueles que pretendem prestar vestibular 
para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC ou outros cursos que exijam os 
mesmos conteúdos programáticos. 

Futebol de salão 
para o futuro 

Projeto Centro de 
Ensino 
Superior 
da Região 
Sul 

Vitor Pereira 
Costa - Docente 

Projeto elaborado em 2009, que será Coordenado pelo Professor Vitor Pereira Costa e 
por um acadêmico de Arquitetura e Urbanismo, buscando oferecer uma orientação 
especializada e gratuita à comunidade de crianças na faixa etária de 8 a 15 anos do 
sexo masculino, para a prática esportiva do futebol de salão da região de Laguna. O 
Projeto compreenderá as etapas de divulgar o serviço, a etapa de realizar as 
avaliações físicas previstas antes e durante o processo de treinamento e a etapa de 
prescrição e controle do treinamento do futebol de salão. O projeto é de grande 
relevância, pois vai ao encontro de atender uma parte da população no processo de 
desenvolvimento da criança do ponto de vista da iniciação esportiva universal, 
promoção da saúde e estilo de vida saudável com a prática regular do esporte 
coletivo, no caso o futebol de salão.  
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Avaliação 
Econômica de 
Projetos 
Sociais 

Curso Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Carolina Andion 
- Docente 

O curso de avaliação econômica de projetos sociais faz parte de um programa 
desenvolvido pela Fundação Itaú Social e tem sido realizado desde 2005 em 
parceria com instituições de ensino e não govenamentais.     O Curso de Avaliação 
Econômica de Projetos Sociais capacitou em quatro anos cerca de 390 gestores de 
projetos sociais e políticas públicas. São apresentados, intercalando aulas teóricas 
e práticas, os fundamentos da avaliação econômica, como seus principais 
conceitos e os instrumentos básicos necessários para a mensuração do impacto e 
para o cálculo do retorno econômico.    Este projeto inclui a realização do curso 
para gestores públicos govenamentais e da sociedade civil da Grande 
Florianópolis, entre março e julho e a realização de um seminário com diálogo 
ampliado sobre o Panorama Internacional e Nacional de Avaliação de Programas 
Sociais, abertoi a participação dos gestores públicos, de alunos, professores e 
técnicos adomisnitrativos. O objetio é divulgar e discuir com os participantes 
resultados de pesquisas internacionais e nacionais sbre o tema. 

Encontro 
Nacional de 
Estudantes de 
Administração 
Publica 

Evento Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

O IX ENEAP será realizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina, sob a 
organização do Centro Acadêmico de Adminsitração Pública - CAAP, entre os dias 
05 a 08 de agosto de 2010 com o tema: 'Fronteiras de um novo Estado: A 
participação popular e os novos arranjos institucionais' para promover debates, 
palestras, integração entre outros cursos de graduação em Administração Pública 
e áreas afins, de todas as regiões do país.  O ENEAP é sempre organizado pelos 
próprios estudantes. Nas edições anteriores, o Encontro tem se desenvolvido e 
consolidado entre os estudantes das principais Escolas de Gestão Pública do país 
e apresenta discussões presentes nas áreas de atuação destes futuros 
profissionais.   Sua programação é composta por conferências na área de 
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administração pública e movimentos sociais, palestras, workshops, mini-cursos, 
apresentações de cases e atividades culturais em que os alunos do curso de 
Administração Pública e áreas correlatas têm a oportunidade de trocar 
informações e experiências de atuação na área pública, contribuindo para o 
desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão, além da formação de redes.   A 
programação do ENEAP espelha a preocupação de todos que colaboraram na 
organização do evento em proporcionar, aos participantes, momentos de reflexão 
e aprendizagem sobre essa nova realidade. 

Implementação 
do projeto 
Corredor 
Cultural de 
Florianópolis 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Clerilei 
Aparecida Bier - 
Docente 

O projeto CORREDOR CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS tem sua origem no 
desenvolvimento das atividades de extensão da UDESC – Universidade do Estado 
de Santa Catarina – que realizou projetos que deram inicio a um resgate cultural 
baseado na revitalização do centro histórico atrelado ao fomento do setor de 
artesanato local.  O Corredor Cultural de Florianópolis é um programa que visa à 
implementação de um circuito de atividades lúdicas que compreendem pontos 
históricos culturais importantes para a cidade como o Mercado Público, Largo da 
Alfândega, Museu Cruz e Souza, Praça Fernando Machado, Catedral, tendo como 
extremos a Praça XV de Novembro e o Parque da Luz. De modo que, revitalize o 
centro histórico de Florianópolis, principalmente, nos finais de semana, 
resgatando a cultura local, objetivando, desta forma, fomentar o turismo cultural 
e a geração de renda direta e indireta para uma parcela da população local que 
explora o artesanato e o turismo como meio de subsistência. Visto que são áreas 
de grande potencial, para atividades lúdicas e culturais, na região e ainda assim 
tão pouco aproveitadas como forma de desenvolvimento social.   

Projeto Cáritas Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Leandro Costa 
Schmitz - 
Docente 

Será um projeto de cunho social, visando melhorar a qualidade de vida das 
pessoas assistidas na instituição. Para beneficiar esta entidade será realizada uma 
reforma na estrutura da cozinha e num dos quartos da casa. Para tanto, será 
realizado como evento visando angariar fundos para a reforma, uma corrida de 
rua solidária a qual contará com a participação de corredores e da comunidade 
em geral. Além do evento, o projeto busca por patrocinadores e entidades 
interessadas em doar bens de consumo, de higiene e limpeza, assim como 
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materiais de construção para viabilizar a reforma dos cômodos.  

Projeto Mão à 
Obra 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Leandro Costa 
Schmitz - 
Docente 

Será um projeto de cunho social, visando reformar a estrutura física essencial do 
Conselho de Moradores do Saco Grande II, a fim de possibilitar a continuidade das 
atividades de educação complementar nele desenvolvidas. O projeto também 
propõe realizar atividades de integração dos alunos do 8º Termo Noturno, do 
curso de Administração Empresarial, ministrado na ESAG – Escola Superior de 
Administração e Gerência, pertencente à UDESC – Universidade do Estado de 
Santa Catarina, com as crianças e adolescentes atendidos pelo COMOSG. Para 
cumprir esses objetivos, serão realizadas captações de recursos materiais e 
financeiros junto à comunidade empresarial da Grande Florianópolis, assim como 
eventos que divulgarão a marca do projeto e de seus patrocinadores, 
contribuindo concomitantemente com a arrecadação de fundos ao projeto. Além 
desses eventos, os membros do projeto realizarão visitas mensais a instituição a 
fim de contribuir com o desenvolvimento das atividades esportivas e culturais 
por ela realizadas, auxiliando na educação complementar das 180 crianças e 
adolescentes em estado de vulnerabilidade social. 
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Centro de 
Desenvolvimento em 
Finanças 

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Lisandro Fin 
Nishi - Docente 

Trata-se de um Centro de Desenvolvimento em Finanças, com a finalidade de 
capacitar recursos humanos bem como apoiar a comunidade profissional, 
empresarial e interessados em geral. Além disso, dará suporte ao site do 
Curso de Ciências Econômicas, alimentando-o com informações, sendo este 
um importante canal de relacionamento com a comunidade externa à ESAG.  
Três projetos compõem o Programa:  1 - Projeto Capacitação em Finanças; 
visa elaborar e executar os cursos de Economática, Análise Gráfica de Ações, 
Avaliação de Empresas e orientação financeira, com missão de fomentar aos 
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participantes conhecimento em finanças em geral, a fim de que se amplie a 
capacidade de ampliar os ganhos e o bem estar. Público alvo: comunidade em 
geral.  2 - Projeto Centro de Estudos em Mercado de Capitais; visa 
desenvolver estudos na área, bem como disponibilizar estudos tais como 
artigos científicos; Público - alvo: comunidade acadêmica interna e externa à 
ESAG.  3 - Projeto Índices Econômicos: visa calcular e divulgar o Índice de 
Taxa Real de Câmbio bem como um índice de ações de empresas 
catarinenses. Este projeto terá parceria do Instituto Técnico de 
Administração e Gerência da ESAG. Público - alvo: comunidade acadêmica, 
profissional e empresarial interna e externa à ESAG. 

ESAG Sênior  Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Micheline Gaia 
Hoffmann - 
Docente 

A busca por metodologias e formas de gestão capazes de garantir o melhor 
resultado do processo de ensino e aprendizagem na meia idade exigem que 
as instituições de ensino criem e implementem alternativas cada vez mais 
inovadoras. O presente programa tem como objetivo construir e consolidar 
uma ação de ensino voltada para a meia idade, que se diferencia dos modelos 
praticados pelas instituições de educação superior. O programa é esenvolvido 
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. 

Conhecendo o 
Administrador 
Público 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Leonardo Secchi 
- Docente 

O presente projeto possui o objetivo de disseminar a importância do 
profissional Administrador Público para organizações públicas e 
organizações do terceiro setor de Santa Catarina, bem como para tomadores 
de decisão (políticos). Tal iniciativa será desenvolvida de forma objetiva, em 
linguagem jornalística e informativa, explicitando as competências, 
habilidades e atitudes que distinguem o Administrador Público como 
profissional técnico com sensibilidade política com capacidade para melhorar 
a eficácia das organizações que buscam o interesse coletivo. O resultado 
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esperado desta proposta é que organizações públicas e do terceiro setor 
modifiquem o perfil de contratação de pessoal administrativo, contemplando 
pessoal com habilidade específica para a articulação da produção do bem 
público. 

TECNOLOGIA DE 
GESTÃO DA 
COPRODUÇÃO E 
EMPREGABILIDADE 

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

O Programa Tecnologias de Gestão da Coprodução e Empregabilidade  
integra os  projetos de extensão, em Balneário Camboriú. O programa de 
extensão é constituído por três projetos: a) Tecnologia básica na 
comunidade; b) Gestão da rede de coprodução; c)  Gestão de sistemas de 
responsabilidade socioambiental. O programa tem como fundamento teórico 
os conceitos de liberdade, ação, poder, espaço público e espaço privado, 
desenvolvidos por Hannah Arendt em sua obra a Condição humana (1983).  A 
proposta é de desenvolvimento de um conjunto de ações que integram os 
projetos citados. Eles visam atender a demanda expressa pela comunidade ao 
entorno da UDESC/ESAG-BC. Como resultado da articulação dos três projetos 
se espera a criação de um núcleo que venha a constituir-se em espaço de 
interação que possibilita a superação da dicotomia teoria-prática e ensino-
pesquisa, na qual os participantes do programa e seus parceiros na 
comunidade local formam uma comunidade de aprendizagem, na qual cada 
um tem a possibilidade de ser mestre e aprendiz do processo de produção e 
utilização do conhecimento. Como estratégia de implantação se leva em 
consideração o princípio da indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão.      

Cadernos de 
Economia Regional 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Patricia Bonini - 
Docente 

Implantação e produção de uma  série de 'Cadernos de Economia Regional'.  
Cada volume deve focar uma região ou localidade do Estado de Santa 
Catarina para caracterizar qualitativa e quantitativamente suas principais 
atividades econômicas.  O foco de cada Caderno serão as oportunidades de 
estágio e emprego para o público universitário, em especial a Udesc, mas 
também demais instituições públicas e privadas de ensino superior na região.  
Para tanto, o Caderno deve reunir dados sobre demanda e oferta no mercado 
de trabalho em questão: de um lado, descrição dos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior, de outro, a descrição da atividade econômica 
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objetiva identificar o tipo de qualificação, atitude e habilidades tidas como 
fundamentais pelos  empregadores.   Os principais resultados esperados, são:  
(i)Fornecer uma via de comunicação entre os empregadores - empresas e 
administração pública - e estudantes anquanto estagiários e mesmo recém 
formados pelos cursos da Udesc e demais instituições educacionais.  
(ii)identificar as principais características, habilidades e tipo de treinamento 
que os empregadores desejam/esperar encontrar nos trabalhadores que 
saem das instituições de ensino superior;  (iii)Fornecer subsídios para a 
formatação de novos cursos e/ou direcionamento de cursos já existentes e 
políticas públicas na área de educação em nível superior.      

Programa 
Laboratório de 
Aprendizado em 
Serviços Públicos 

Programa Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Enio Luiz 
Spaniol - 
Docente 

Desenvolver um laboratório de aprendizagem em Serviços Públicos, 
envolvendo docentes, discentes, técnicos-administrativos e a comunidade, 
para a discussão de conceitos essenciais para a Administração Pública e a 
realização de atividades ensino, levantamento de dados sociais e atividades 
de incentivo a participação na esfera pública por parte da sociedade. 

Projeto de Eventos Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Micheline Gaia 
Hoffmann - 
Docente 

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

Projeto de Projeto Centro de Micheline Gaia A ESAG Sênior foi a alternativa encontrada pela ESAG para reverter um caso 
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Consolidação 
Acadêmica   

Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Hoffmann - 
Docente 

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. 

Projeto de Parcerias Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Micheline Gaia 
Hoffmann - 
Docente 

Este projeto integra o Programa ESAG Sr. à medida em que permite,  O 
projeto de parcerias busca entidades socialmente responsáveis e pré-
dispostas a disseminar seu aprendizado por meio de palestras, mini-cursos 
e/ou estágios, que colaborem com a formação acadêmica e social dos alunos 
do curso extensão de formação em Administração ESAG Sênior, fomentando 
os conhecimentos adquiridos em sala, especialmente no que se refere ao 3º 
setor.  Assim, o objetivo principal do projeto consiste em evidenciar-se como 
agente facilitador na profissionalização, atualização e reingresso ao mercado 
de trabalho, além da clara forma de conscientização sobre demandas 
mundiais de atuação no terceiro setor e a necessidade de desenvolver o 
embrião do protagonismo social na realidade catarinense e brasileira – 
concretizando os objetivos do programa de extensão universitária propostos 
pelo Programa ESAG Sênior, do qual este projeto Parcerias faz parte.    
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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. 

Ciclo de Palestras Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Enio Luiz 
Spaniol - 
Docente 

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 integração 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.       

Educação e 
Cidadania Fiscal 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Enio Luiz 
Spaniol - 
Docente 

Promover ações de cidadania, proporcionando a divulgação de material sobre 
educação fiscal, a promoção de palestras e grupos de discussão relacionando 
a importância do controle social e também a transparência na gestão dos 
recursos públicos.  Articular a sociedade para a promoção da compreensão 
das dimensões fiscais da área pública, além do incentivo à consciência e 
participação neste processo.   

Diagnóstico Social Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Enio Luiz 
Spaniol - 
Docente 

Pelo projeto visa-se identificar as demandas sociais.do entorno da 
ESAG/UDESC. Será constituído uma espécie de Banco de Dados, no qual as 
associações estarão cadastradas. Com o desenvolvimento de um instrumento 
de pesquisa, visando a identificação das demandas sociais, poderão ser 
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incentivadas oportunidades de ação social nestas comunidades, cujas ações 
poderão ser aprimoradas em futuros projetos de extensão. A metodologia 
fundamenta-se na elaboração de um fichamento das associações, que 
participarão deste diagnóstico. Mediante este diagnóstico, as ações sociais 
demandadas necessitam de constantes avaliações e elaboração de novos 
instrumentos e, em sua dinâmica, resultarão em novos projetos de extensão. 
Serão alvo deste projeto do LASP as comunidades dos bairros Itacorubi, Santa 
Mônica e Córrego Grande. 

Índices Econômicos Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Lisandro Fin 
Nishi - Docente 

Trata-se de um Projeto de cálculo e divulgação de índices econômicos,  com a 
finalidade de apoiar a comunidade acadêmica, profissional, empresarial e 
interessados em geral. Além disso, dará suporte ao site do Curso de Ciências 
Econômicas, alimentando-o com informações, sendo este um importante 
canal de relacionamento com a comunidade externa à ESAG. Os índices deste 
projeto são ajustados à realidade catarinense e florianopolitana.    
Inicialmente, o Projeto Índices Econômicos visa calcular e divulgar o Índice 
de Taxa Real de Câmbio bem como um índice de ações de empresas 
catarinenses. Este projeto terá parceria do Instituto Técnico de 
Administração e Gerência da ESAG, que calcula o índice de inflação de 
Florianópolis.    Posteriormente, outros índices poderão ser calculados, como 
desemprego.  Público - alvo: comunidade acadêmica, profissional e 
empresarial interna e externa à ESAG. 

Capacitação em 
Finanças 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Lisandro Fin 
Nishi - Docente 

Este projeto visa elaborar cursos e palestras para capacitação de recursos 
humanos em finanças. Três cursos serão ministrados:  1 - Curso de 
Economática. Este software é imprescindível para quem deseja desenvolver 
estudos em finanças que necessitam de dados de empresas de capital aberto 
no Brasil. Será ministrado através de apostila desenvolvida no projeto.    2 - 
Oficina de Introdução à Análise Gráfica de Ações. Em parceria com a empresa 
Traders em Ação, esta oficina vem a atender uma demanda de acadêmicos e 
da sociedade, que cada vez mais mostra interesse em entender o mercado de 
ações. Terá apoio do software Profitchart, da empresa Nelogica, 
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disponibilizado gratuitamente.    3 - Palestra de Avaliação de Empresas. Será 
ministrado pelo coordenador do projeto, através de método de índices 
padronizados e apostila desenvolvida no projeto.    4 - Palestra de Orientação 
Financeira - a ser realizada em parceria com a empresa Traders em Ação.    É 
um importante projeto que virá ao encontro dos anseios de professores de 
disciplinas relacionadas a finanças, acadêmicos e da comunidade em geral, 
interessada em assimilar conhecimentos de finanças. 

TIC - Tecnologia de 
Informação na 
Comunidade 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

O projeto TIC de extensão universitária consiste na capacitação de 
participantes para o uso das ferramentas básicas da informática. Serão 
estudados os programas: Windows, Word e Excel e Power Point assim como 
navegar na internet. Este projeto pretende desenvolver cursos 
extracurriculares, em informática básica, visando à capacitação de servidores 
públicos municipais lotados nas Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria 
de Educação do Município de Balneário Camboriú, Cooperativas e 
instituições, bem como, a complementação do processo de ensino-
aprendizagem dos acadêmicos do Curso de Administração de Serviços 
Públicos. Os cursos de informática básica serão ministrados no laboratório de 
informática/labtic-Balneário Camboriú, por acadêmicos-bolsistas, por meio 
de uma abordagem completa das ferramentas mais utilizadas tanto, pelos 
servidores municipais na comunicação e no desempenho de suas atividades, 
quanto pelos aos acadêmicos que demonstrarem interesse nos cursos. Dessa 
maneira, Eles terão a oportunidade de superar dificuldades no manuseio das 
ferramentas do windows avançado. Também, o projeto visa fortalecer a 
imagem e inserção e integração da UDESC/ESAG, na comunidade de 
Balneário Camboriú. Os diferentes cursos de informática básica, também 
podem servir, para os acadêmicos, como a carga horária em atividades 
complementares previstas no currículo do Curso de Administração de 
Serviços Públicos.       

GESTÃO DA REDE 
DE COPRODUÇÃO 

Projeto Centro de 
Ciências da 

Maria Ester 
Menegasso - 

Este projeto está vinculado ao Programa Tecnologias de Gestão da 
Coprodução e Empregabilidade. Ele tem como fundamento teórico os 
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Administração 
e Econômicas 

Docente conceitos de coprodução dos serviços públicos, desenvolvidos por diversos 
estudiosos na área. O projeto de extensão universitária 'Gestão da 
Coprodução' propõe-se executar  um conjunto de ações voltadas a 
capacitação de agentes publicos e privados envolvidos com a prestação de 
serviços publicos, principalmente, aqueles vinculados a organizações 
comunitarias. Em outras palavras, propõe-se a capacitação de lideres e 
gestores das organizações do Terceiro Setor. Este campo ainda pouco 
explorado pela academia e pode-se verificar a sua crescente demanda. 
Projeto integra um conjunto de mini-cursos formatados em oito modulos, 
visam preparar os participantes para o uso de tecnologias de gestão e das 
ferramentas básicas da informática. Os módulos tratam de temáticas 
relacionadas a gestão, administração e comunicação no dia a dia das 
organizações comunitarias. Este projeto pretende desenvolver cursos 
extracurriculares, visando à capacitação de lideres e gestores de organizações 
comunitarias, bem como, a complementação do processo de ensino-
aprendizagem dos acadêmicos do Curso de Administração de Publica. Os 
cursos serão ministrados por professores (voluntarios), parceiros e 
acadêmicos-bolsistas. Também, o projeto visa fortalecer a imagem e inserção 
e integração da UDESC/ESAG, na comunidade de Balneário Camboriú.      

GESTÃO DE 
SISTEMAS DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

Este projeto está vinculado ao Programa Tecnologias de Gestão da 
Coprodução e Empregabilidade. O projeto de extensão universitária 'Gestão 
dos sistemas de responsabilidade socioambiental' propõe-se executar  um 
conjunto de ações voltadas a divulgação de metodologias de  gestão que 
consideram critérios de responsabilidade socioambiental; promoção  de 
eventos, palestras e debates relacionados à responsabilidade social e gestão 
ambiental, envolvendo a socialização de boas práticas de empresas que 
atuam na região em atividades tais como: relatórios de sustentabilidade ou 
balanços sociais; desenvolvimento de ações de responsabilidade 
socioambiental. A proposta contempla ainda,  realização de ações no 
cotidiano da própria UDESC em Balneário Camboriú, envolvendo estudantes, 
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professores e parceiros, gerando um processo educativo prático sobre a 
incorporação dessa postura no cotidiano da gestão, em qualquer tipo de 
organização (podem ser trabalhados temas como sustentabilidade, consumo 
consciente, ética e cidadania, meio ambiente, relações de trabalho, 
investimento social privado, entre outros). Este projeto pretende desenvolver 
atividades, visando à capacitação de gestores, bem como, a complementação 
do processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos do Curso de 
Administração de Publica. Os eventos e atividades serão realizados por 
professores (voluntarios), parceiros e acadêmicos-bolsistas. Também, o 
projeto visa fortalecer a imagem e inserção e integração da UDESC/ESAG, na 
comunidade de Balneário Camboriú.    

TIC nas 
Comunidades 

Bolsa de 
Extensão 

Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

O projeto TIC de extensão universitária consiste na capacitação de 
participantes para o uso das ferramentas básicas da informática. Serão 
estudados os programas: Windows, Word e Excel e Power Point assim como 
navegar na internet. Este projeto pretende desenvolver cursos 
extracurriculares, em informática básica, visando à capacitação de servidores 
públicos municipais lotados nas Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria 
de Educação do Município de Balneário Camboriú, Cooperativas e 
instituições, bem como, a complementação do processo de ensino-
aprendizagem dos acadêmicos do Curso de Administração de Serviços 
Públicos. Os cursos de informática básica serão ministrados no laboratório de 
informática/labtic-Balneário Camboriú, por acadêmicos-bolsistas, por meio 
de uma abordagem completa das ferramentas mais utilizadas tanto, pelos 
servidores municipais na comunicação e no desempenho de suas atividades, 
quanto pelos aos acadêmicos que demonstrarem interesse nos cursos. Dessa 
maneira, Eles terão a oportunidade de superar dificuldades no manuseio das 
ferramentas do windows avançado. Também, o projeto visa fortalecer a 
imagem e inserção e integração da UDESC/ESAG, na comunidade de 
Balneário Camboriú. Os diferentes cursos de informática básica, também 
podem servir, para os acadêmicos, como a carga horária em atividades 
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complementares previstas no currículo do Curso de Administração de 
Serviços Públicos. 

Gestão da 
coproduçaõ 

Bolsa de 
Extensão 

Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Maria Ester 
Menegasso - 
Docente 

Este projeto está vinculado ao Programa Tecnologias de Gestão da 
Coprodução e Empregabilidade. Ele tem como fundamento teórico os 
conceitos de coprodução dos serviços públicos, desenvolvidos por diversos 
estudiosos na área. O projeto de extensão universitária 'Gestão da 
Coprodução' propõe-se executar um conjunto de ações voltadas a capacitação 
de agentes públicos e privados envolvidos com a prestação de serviços 
públicos, principalmente, aqueles vinculados a organizações comunitárias. 
Em outras palavras, propõe-se a capacitação de lideres e gestores das 
organizações do Terceiro Setor. Este campo ainda pouco explorado pela 
academia e pode-se verificar a sua crescente demanda. Projeto integra um 
conjunto de mini-cursos formatados em oito módulos, visam preparar os 
participantes para o uso de tecnologias de gestão e das ferramentas básicas 
da informática. Os módulos tratam de temáticas relacionadas à gestão, 
administração e comunicação no dia a dia das organizações comunitárias. 
Este projeto pretende desenvolver cursos extracurriculares, visando à 
capacitação de lideres e gestores de organizações comunitárias, bem como, a 
complementação do processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos do 
Curso de Administração de Publica. Os cursos serão ministrados por 
professores (voluntários), parceiros e acadêmico-bolsistas. Também, o 
projeto visa fortalecer a imagem e inserção e integração da UDESC/ESAG, na 
comunidade de Balneário Camboriú.  

Centro de Estudos 
de Mercado de 
Capitais-CECAP 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Administração 
e Econômicas 

Francisco de 
Resende Baima - 
Docente 

A proposta consiste na constituição e atualização de um acervo em meio 
magnético de material bibliográfico, com índice remissivo, bem como na 
produção de artigos técnicos, visando publicação e apresentação em eventos, 
e no acompanhamento dos principais indicadores do Mercado de Capitais. 
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VIII Jornada 
Catarinense de 
Fisioterapia 
Cardiorrespiratória 
(VIII JOCAFIR) 

Evento Centro de 
Ciências da 
Saúde e do 
Esporte 

Elaine Paulin - 
Docente 

A VIII Jornada Catarinense de Fisioterapia Cardiorrespiratória (VIII 
JOCAFIR) é um evento de caráter científico, com abrangência regional, de 
curta duração, que em 2010 ocorrerá nos dias 21 e  22 de agosto, no Hotel 
Cambirella- Estreito,  em Florianópolis/SC.    Como objetivo técnico-
científico, este evento visa fomentar a reflexão e discussão em relação a 
atuação do fisioterapeuta no âmbito hospitalar, domiciliar e ambulatorial, 
enfocando os principais aspectos da avaliação e do tratamento 
fisioterapêutico.  Além disso, a JOCAFIR possibilitará: 1)integrar os 
acadêmicos, docentes; 2) profissionais e instituições; 3) fomentar a 
pesquisa e o desenvolvimento técnico-científico; 4) abrir um canal de 
divulgação da produção científica estadual e manter o regional; 5) motivar 
os acadêmicos à participação em eventos científicos; 6) dar espaço para a 
troca de conhecimentos e 7) proporcionar subsídios aos acadêmicos para 
o encaminhamento profissional.    A VIII JOCAFIR será promovida e 
realizada pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e 
Fisioterapia em Terapia Intensiva – Regional 05 – Santa Catarina 
(ASSOBRAFIR/SC).     

9º FÓRUM 
INTERNACIONAL 
DE ESPORTES 

Projeto Centro de 
Ciências da 
Saúde e do 
Esporte 

Ruy Jornada 
Krebs - Docente 

Em seu programa, além de mesas de debate e fóruns, encontros de 
instituições ligadas ao Sistema Esportivo Brasileiro e Catarinense, cursos e 
palestras de capacitação e atualização de profissionais também são 
oferecidos.  Realizados anualmente em Santa Catarina, o evento foi 
concebido, em 2002, pelo Governo de Santa Catarina, através da 
FESPORTE - Fundação Catarinense de Esporte, que a partir da 6ª edição 
(2007), repassou os direitos de realização do evento para a UNESPORTE - 
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União de Instituições do Esporte, Educação Física e Lazer de Santa 
Catarina, durante o período de quatro (4) anos. Para sua realização, conta 
com o apoio do FUNDESPORTE, da Secretaria de Estado de Turismo, 
Cultura e Esporte - Governo do Estado de Santa Catarina, e de outras 
instituições estaduais e nacionais.  A 9ª edição do encontro será realizada 
de 13 a 15 de maio, no Centro Multiuso de São José - Grande Florianópolis. 
Neste será debatido o tema 'Esporte e Mídia', visto a importância dos 
veículos de comunicação para o desenvolvimento do esporte nas 
diferentes esferas de atuação. 

CLÍNICA DE 
INICIAÇÃO AO 
BASQUETEBOL 

Evento Centro de 
Ciências da 
Saúde e do 
Esporte 

Paulo Henrique 
Xavier de Souza - 
Docente 

trata-se de um curso de iniciação em basquetebol que visa a capacitação 
de uma clientela especializada (nível escolar até o alto rendimento), 
apresentando técnicas e práticas modernas no jogo de basquetebol, 
objetivando o aperfeiçoamento do público alvo.   

Técnico 
Intermediário de 
Triathlon – Nível II 

Curso Centro de 
Ciências da 
Saúde e do 
Esporte 

Suzana Matheus 
Pereira - Docente 

O Curso Nível II – Técnico Intermediário tem por finalidade habilitar o 
treinador ao trabalho com atletas de alto nível. O curso será em um 
formato compacto, em cinco dias (40h) realizado pela Federação 
Catarinense de Triathlon (FETRISC), com chancela da Confederação 
Brasileira de Triathlon (CBTri) e parceria da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC) em seu Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 
(CEFID). O curso é voltado para técnicos de Triathlon nível I (que também 
sejam profissionais de Educação Física) os quais ao final do curso 
receberão o certificado de Técnico Intermediário nível II. Os demais 
participantes (participantes não profissionais de Educação Física e 
acadêmicos de Educação Física) ao final do curso receberão certificado de 
participação. 

VI SEMANA 
ACADÊMICA DE 
ATIVIDADE 
MOTORA 
ADAPTADA  

Evento Centro de 
Ciências da 
Saúde e do 
Esporte 

Rudney da Silva - 
Docente 

Considerando a meta principal de disponibilizar informações científicas á 
comunidade acadêmica acerca dos fenômenos envolvidos com Atividade 
Motora adaptada, serão realizadas as seguintes ações:   Data: 27 de 
setembro:  Abertura (18:00 às 18:15)  Palestra 1 (18:15 às 20:00): 
Diferente Sim, Incapaz Não...   Palestrante: Advogado Anselmo Alves   



 

88 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR RESUMO 

Mediador: Prof. Paulo Gutierres Filho    Intervalo Coffe Break (20:00 às 
20:30) Apresentação Cultural APAE/Florianópolis    Palestra 2 (20:30 às 
21:30): Tecnologia Assistiva e Mobilidade Pessoal: Desenvolvendo uma 
Cadeira de Rodas Específica para Dança  Ministrante: Mdo. Carlos Senna 
(UFRGS)   Mediadora: Profa. Daniele L. de Biazzi  Dia 28 de setembro:  
Palestra 3 (18:00 – 19:30): O Contexto da Educação Física Adaptada no 
Ensino Superior e as novas tecnologias  Mesa Redonda: Prof. Marino 
Tessari (UDESC), Prof Moacir Juncklaus  (UNISUL/TUBARÃO) Prof Tiago 
Costa Baptista (UNISUL/PEDRA BRANCA)   Mediador: Prof. Rudney da 
Silva (UDESC)    Intervalo Coffe Break (19:30 às 20:00)    Palestra 4 (20:00 
às 21:30): “Uma Luz no Fim do Tubo”  Ministrante: Surfistas Guga Arruda 
e Elias “Figue” Diel; e o Jornalista Antônio Zanella  Mediadora: Profa. Carla 
Vargas         

RÚGBI PARA  
ACADÊMICOS E 
COMUNIDADE  

Projeto Centro de 
Ciências da 
Saúde e do 
Esporte 

Altevir Fonseca 
Mayer - Docente 

O Projeto irá atender a Comunidade, os acadêmicos do curso de Educação 
física e Fisioterapia do CEFID e acadêmicos dos demais centros da UDESC 
que tiverem interesse e disponibilidade, com o objetivo de proporcionar 
aos participantes ensinamentos consistentes através do estudo e pratica 
do rúgbi.  Outro aspecto importante é a formação de novos atletas em um 
esporte pouco difundido no Brasil e que estará presente nas olimpíadas de 
2016.  O projeto irá proporcionar aos acadêmicos de Educação Física 
participantes do mesmo que possam difundir o esporte rúgbi na área 
citada, pois irão aprender os conhecimentos e regras básicas durante o 
decorrer do projeto.  Os atletas formados pelo projeto e que sejam 
acadêmicos da UDESC poderão representar a instituição em competições 
de âmbito internacional como a etapa de Florianópolis do campeonato 
brasileiro de rúgbi sete, campeonato catarinense de rúgbi e também de 
campeonatos universitários como a copa UNISINOS a qual UDESC será 
representada pela equipe de rúgbi do CAV com alguns jogadores do CEFID.   

Palestra: 
'Formação de 

Evento Centro de 
Ciências da 

Valmor Ramos - 
Docente 

Nas últimas décadas o surf tem alcançado um nível de representação e 
organização com características típicas do esporte moderno. Nesta 
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professores de 
surf' 

Saúde e do 
Esporte 

perspectiva, tem despertado considerável interesse no âmbito da 
formação de professores de Educação Física e tem sido incorporado como 
conteúdo curricular nos vários níveis de ensino, seja escolar, universitário 
e de pós-graduação. Atento ao contexto de profissionalização e 
conhecimento do professor para o ensino dos esportes, o objetivo deste 
encontro é apresentar de que maneira vem sendo tratada e organizada as 
ações que dizem espeito a formação de professores de surf que atuam em 
Florianópolis.  
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Nucleo de estudos e 
treinamento de 
Voleibol - NETVOLEI 
(Cópia) 22-09-2009 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Fernanda 
Tolentino de 
Souza Bleyer - 
Docente 

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

Copa Mega Net de 
Voleibol (Cópia) 22-
09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Fernanda 
Tolentino de 
Souza Bleyer - 
Docente 

O voleibol como modalidade vem desenvolvendo-se nos últimos tempos de 
forma significativa, tanto em nosso estado como em todo o Brasil, seja para 
manter a saúde, competição ou lazer.  Buscando uma maior divulgação do 
CEFID - UDESC e da modalidade de voleibol o NETVolei busca centralizar as 
atividades voltadas a esta área, abrangendo pesquisas, cursos, treinamentos e 
competições.  Este projeto possui como objetivo geral, dar continuidade a um 
evento já tradicional na Grande Florianópolis que conta com a participação de 
diversas equipes amadoras da região.  Estamos indo para a realização da Copa 
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Mega/NET de Voleibol Adulto e para a 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.   

Treinamento e 
Participações em 
competições das 
Equipes do 
NETVOLEI/UDESC – 
Categorias de Base. 
(Cópia) 22-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Fernanda 
Tolentino de 
Souza Bleyer - 
Docente 

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

Treinamento e 
Participações em 
competições das 
Equipes do 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 

Fernanda 
Tolentino de 
Souza Bleyer - 
Docente 

A equipe do NETVOLEI/UDESC surgiu em virtude da necessidade dos Ex-atletas 
e Atletas Universitários, da Grande Florianópolis, voltarem a treinar e participar 
de competições que se realizam em nosso Estado e Região.   A equipe de 
Voleibol de Quadra do NETVOLEI/UDESC  durante este pequeno período, 
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NETVOLEI/UDESC – 
Categoria Adulto. 
(Cópia) 22-09-2009 

Esporte 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 varios 
atletas na categoria masculina e varias atletas 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 pela 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.   

Grupo de Reabilitação 
da Postura e do 
Equilíbrio CEFID - 
UDESC 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Elisabete Maria 
de Oliveira - 
Docente 

Trata-se de um Programa de extensão, envolvendo 02 projetos e 01 curso.  O 
primeiro projeto,  'Escola da Coluna 2010 - CEFID/UDESC', propicia tratamento 
aos pacientes com diagnóstico de patologias da coluna vertebral submetidos à 
cirurgia, e pacientes com doenças ortopédicas que ainda não possuam indicação 
de cirurgia.   O segundo projeto 'Wii Reabilitação - CEFID/UDESC' visa utilizar-
se da tecnologia Wii na forma terapêutica, através de exercícios de controle 
postural e equilíbrio. Por fim no curso será abordada a Quiropraxia como 
método de tratamento de patologias da coluna. 

Escola da Coluna 2010 
CEFID - UDESC 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Elisabete Maria 
de Oliveira - 
Docente 

Este projeto de extensão tem como objetivo prestar atendimento 
fisioterapêutico à pacientes com diagnóstico de patologias da coluna vertebral 
submetidos a cirurgias, e pacientes com doenças de ortopédicas que ainda não 
possuam indicação de cirurgia. Encaminhados pelos Ortopedistas do HGCR e 
HRSJ.  O tratamento será oferecido a noite, nos seguintes horários:   *18h, 19 e 
20h,  duas vezes por semana, durante 50 minutos.  Serão realizados exercícios 
de alongamento, fortalecimento e reeducação postural dinâmica. Na quinta 
sessão o paciente receberá uma aula com o tema: 'cuidados diários com a 
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postura', com espaço aberto para sanar dúvidas e dialogar com a equipe. A cada 
2 meses será convidado um palestrante atuante em Florianópolis, para trazer 
conhecimentos diversificados ao grupo. 

Curso: Introdução à 
Quiropraxia 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Elisabete Maria 
de Oliveira - 
Docente 

Promover e difundir o conhecimento da Quiropraxia junto aos Técnicos em 
Desenvolvimento - Fisioterapeutas, Docentes e acadêmicos do Curso de 
Fisioterapia e Pós-graduandos (fisioterapeutas). Uma vez que é salutar que 
iniciemos uma discussão em nossa instituição a respeito dos conhecimentos 
básicos auferidos para promover saúde e bem-estar social, em face das 
demandas científico-profissionais, através da utilização plena e eficaz das 
técnicas da Quiropraxia, em todos os aspectos que envolvem a terapia manual.  

Wii Reabilitação 
CEFID - UDESC 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Elisabete Maria 
de Oliveira - 
Docente 

Este projeto objetiva tratar pacientes com diagnóstico de patologias da coluna 
vertebral submetidos à cirurgia, e pacientes com doenças ortopédicas que ainda 
não possuam indicação de cirurgia. Os Pacientes serão encaminhados pelos 
Ortopedistas do HGCR e HRSJ, hospitais conveniados há CEFID/UDESC.  O 
tratamento será oferecido a noite, a partir das 18h00min até 21:00h, duas vezes 
por semana. serão atendido 03 pacientes por noite, durante 50 minutos, com 
mais 10 minutos para o acadêmico realizar o preenchimento de prontuários.  

INTEGRAÇÃO PELO 
ESPORTE ADAPTADO-
BASQUETEBOL  
(Cópia) 24-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Paulo Henrique 
Xavier de Souza - 
Docente 

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.  

Fisioterapia Aquática 
nas Disfunções 
Ortopédicas e 
Traumatológicas 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Rita de Cássia 
Paula Souza - 
Docente 

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 
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específicas de terapia na água. Além dos atendimentos, os acadêmicos também 
participarão de reuniões semanais para estudo de caso. 

Psicologia do 
Exercício e do Esporte 
aplicada à Saúde 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Alexandro 
Andrade - 
Docente 

Este programa tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) a partir de uma abordagem multidisciplinar (caminhada e 
yoga) sob o enfoque da psicologia do exercício. Participarão deste programa 
portadores de SFM provenintes da Clínica de Fisioterapia do CEFID/UDESC 
além da população em geral. Eles participarão de um dos três projetos 
vinculados: Caminhada (orientada e monitorada), Yoga (exercícios 
respiratórios, posturas, meditação/relaxamento e filosofia) e, por fim, projeto 
multidisciplinar (caminhada e yoga). Os participantes responderão a um 
questionário sobre 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, que 
serão realizadas a cada 24 sessões. Além dessas, serão realizadas a cada seis 
meses uma avaliação antropométrica e a cada ano, uma avaliação 
cardiorespiratória. 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.     

ESTIMULAÇÃO 
PRECOCE EM 
CRIANÇAS  DE ALTO 
RISCO SOCIAL (Cópia) 
21-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Francisco Rosa 
Neto - Docente 

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 Paula, pertencente à 
Irmandade do Divino Espírito Santo, financiado pela PROMENOR. Através de 
técnicas educativas e reabilitadoras, procurar-se-á estimular as áreas 
neuropsicomotora com maiores atrasos destas crianças, e impulsionar o 
desenvolvimento de habilidades básicas, 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 
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Brunet-Lèzine, e o acompanhamento será 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 todos os dias da semana, no período vespertino. 

PREMATUROS: 
AVALIAÇÃO E 
INTERVENÇAO 
NEUROPSICOMOTORA 
(Cópia) 21-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Francisco Rosa 
Neto - Docente 

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 pelo HU/UFSC. 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, 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. 

Avaliação e 
Intervenção Motora de 
3 a 10 Anos 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Francisco Rosa 
Neto - Docente 

O Projeto de 'Avaliação e Intervenção Motora de 3 a 10 Anos' propõe-se a 
avaliar o desenvolvimento motor e os aspectos de desenvolvimento físico de 
crianças de 3 a 10 anos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 
alterações da coordenação motora, hiperatividade, desatenção e transtornos de 
conduta, encaminhadas por isnstituições/profissionais de saúde e ensino que 
atendem este público. as crianças que forem identificadas com déficits motores 
serão encaminhas ao programa de intervençaõ motora oferecido em duas 
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sessões semanais de 50 minutos, na sala 13 do CEFID/UDESC. Após 30 sessões 
de intervenção as crianças são reavaliadas e os resultados apresentados aos 
seus responsáveis. 

“SAÚDE ESCOLAR” 
Avaliação e 
Intervenção Multi e 
Interdisciplinar. 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Francisco Rosa 
Neto - Docente 

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.         

Intervençao motora 
para escolares com 
dificuldade na 
aprendizagem 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Francisco Rosa 
Neto - Docente 

Este projeto tem como objetivo oferecer um programa de intervençao motora 
para os escolares com dificuldade na aprendizagem (leitura, escrita, calculo e 
conduta) matriculados do 1o ao 4o ano do ensino fundamental, no ano de 2010 
na E.B.M. Joao Gonçalves Pinheiro - Rio Tavares - Florianopolis. os escolares 
com dificuldade na aprendizagem serao  identificados pelos professores de 
classe, passarao por uma avaliaçao motora e responderao a um questionario 
sobre seus habitos de vida e outro sobre sua autopercepçao de competencia, 
alem disso, terao sua massa corporal e estatura verificados. Os escolares que 
apresentarem desenvolvimento motor ´inferior´ ou ´muito inferior´, 
participarao das intervençoes motors realizadas na escola, em horario de aula 
(sugestao da direçao e orientaçao pedagogica da escola). Ao final do programa 
de intervençao motora as crianças serao reavaliadas.  

DESENVOLVER: 
AVALIAÇÃO E 
INTERVENÇÃO 
PSICOMOTORA NO 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Francisco Rosa 
Neto - Docente 

O Programa de Extensão 'Desenvolver', engloba diversos projetos de atenção à 
comunidade e vem oferecendo seus serviços desde 1998. O Projeto 
'Estimulação Precoce em Crianças de Alto risco Social', é destinado às crianças 
de 0 a 2 anos de idade em vulnerabilidade social,  submetidas a um ambiente 
desprovido de estímulos, afetando o seu desenvolvimento. 'Prematuros: 
Avaliação e Intervenção Neuropsicomotora' visa o equilíbrio e as compensações 



 

96 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR RESUMO 

dos déficits encontrados em crianças com histórico de prematuridade entre 4 e 
24 meses de idade. O Projeto 'Avaliação e Intervenção Motora de 3 a 10 Anos', 
engloba crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem, alterações na 
coordenação motora, hiperatividade, desatenção, transtorno de conduta entre 
outros. Visa  encontrar o equilíbrio e compensar déficits motores. No Projeto 
'Saúde escolar: Avaliação e intervenção multidisciplinar', os escolares são 
avaliados para que haja uma identificação precoce de possíveis atrasos , 
possibilitando a intervenção rápida e eficaz.  O aumento da procura por 
intervenção, levou-nos a criação de mais dois projetos: 'Intervenção Motora em 
Escolares com Dificuldade na Aprendizagem', com crianças do ensino 
fundamental,  e 'Intervenção Precoce em Crianças de Risco' englobando 
crianças de 0 a 2anos de idade. 

Núcleo de Extensão e 
Pesquisa Grupo 
CicloBrasil  

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Giselle Noceti 
Ammon Xavier - 
Docente 

O Núcleo de Extensão e Pesquisa Grupo Ciclo Brasil desenvolve atividades que 
estimulem a mobilidade ativa, incentivando o debate sobre a inclusão da 
bicicleta e do caminhar na agenda das cidades, estimulando ações público-
adminstrativas a respeito de políticas para uma mobilidade sustentável e 
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 e Redes de 
entidades promotoras do uso da Bicicleta. Um dos objetivos 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, o Núcleo de Extensão e 
Pesquisa Grupo CicloBrasil espera impulsionar a prática de um estilo de vida 
mais ativo através de ações junto à comunidade e conscientização do poder 
público, uma vez que existe a necessidade de políticas de transporte mais 
favoráveis ao caminhar e pedalar.  

Projeto Pedala Floripa Projeto Centro de Giselle Noceti O Projeto Pedala Floripa, criado em 1997 em parceria com o NUPAF/UFSC 
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Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Ammon Xavier - 
Docente 

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

Intervenção Precoce 
em Crianças de Risco 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Francisco Rosa 
Neto - Docente 

O projeto 'Intervenção Precoce em Crianças de Risco' atenderá lactentes de 0 a 
24 meses de idade com suspeita de atraso no desenvolvimento, independente 
da sua causa. Serão realizadas avaliações para a detecção de possíveis déficits, e 
em caso positivo, serão oferecidas intervenções.  A avaliação do 
Desenvolvimento Neuropsicomotor será realizada através da Escala de 
Desenvolvimento Psicomotor da Primeira Infância que abrange as áreas da 
Postura, Cognição, Linguagem e Sociabilidade. A utilização de um formulário 
padronizado respondido pelos pais ou responsáveis pela criança, 
complementado pela consulta ao prontuário hospitalar da mesma, dará suporte 
à verificaçao dos dados biopsicossociais. O relato descritivo das sessões 
neuropsicomotoras do grupo participante do programa de intervenção será 
realizado com base no Modelo de observação e acompanhamento diário das 
intervenções. Em caso de alterações no desenvolvimento, será oferecido o 
programa de intervenção neuropsicomotora baseado na ludoterapia (terapia do 
brinquedo), com vistas à reorganização neurológica. As sessões de intervenção 
terão início na semana seguinte, realizada nas dependências do ambulatório, 
com duração de cerca de uma hora. O programa de estimulação é baseado na 
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escala evolutiva supracitada e nas teorias desenvolvimentistas de Piaget e 
Wallon, fornecendo experiências psicomotoras, de linguagem receptiva, 
perceptiva e expressiva, cognitivas e sociais.  

COGNIÇÃO & 
MOTRICIDADE 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Silvia Rosane 
Parcias - 
Docente 

Este projeto tem a finalidade proporcionar intervenções de estimulação 
cognitiva e motora em idosos cadastrados no Centro de Atenção a Terceira 
Idade (CATI) do município de São José, bem como atuar na prevenção do 
declínio cognitivo e motor, promoção e/ou manutenção da capacidade funcional 
e qualidade de vida dos idosos, perpetuação de hábitos de vida saudáveis e 
integração entre os idosos com a sua comunidade e a universidade. A clientela 
atendida serão os idosos cadastrados no CATI do município de São José. Serão 
realizadas intervenções de estimulação cognitiva e motora, através de duas 
vezes semanais de 60 minutos, ministrada pelo bolsista e/ou voluntários 
acadêmicos de Educação Física e Fisioterapiasob a supervisão dos professores. 
Antes da realização das intervenções, os idosos serão entrevistados 
individualmente, por meio de um roteiro de questões semi-estruturadas e 
avaliadas pelo Mini-exame do Estado Mental (MMS), Teste de Trilhas (TMT A e 
B) e Escala Motora para a Terceira Idade (EMTI). Será realizada uma 
reavaliação após um período mínimo de quatro meses de intervenção que 
serviram de base para avaliação do alcance dos objetivos propostos. 

Atletismo para 
Pessoas Com 
Deficiência 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Cláudio 
Henrique 
Willemann - 
Docente 

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

Iniciação e 
Especialização na 
Modalidade de 
Atletismo 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Cláudio 
Henrique 
Willemann - 
Docente 

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 Cláudio Henrique Willemann, 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 
vivência de atividades praticas com o atletismo e tem ainda, possibilitado a 
realização de pesquisas nas diversas áreas da Educação Física. 

Atendimento 
fisioterapêutico à 
comunidade 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Mayco Morais 
Nunes - Docente 

O programa de extensão 'Atendimento Fisioterapêutico à Comunidade' irá 
envolver professores e acadêmicos com objetivo de atender de forma 
supervisionada inúmeras pessoas com uma grande diversidade de necessidade 
de atenção fisioterapêutica. Os ambientes de atendimento serão os seguintes: 
Clínica de Fisioterapia do CEFID/UDESC que irá abrigar os atendimentos a ser 
dispendidos nos atletas bem como a comunidade em geral usuária do SUS e; 
Piscina Terapêutica do CEFID/UDESC que será o espaço de atendimento das 
gestantes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Programa Ritmo e 
Movimento 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 

Adriana 
Coutinho de 
Azevedo 

A prática corporal através dos movimentos sincronizados e coreografados 
caracterizaram mudanças de comportamento nas pessoas, em  diferentes 
épocas, marcando novos estilos de vida. Este programa tem como objetivo 
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e do 
Esporte 

Guimarães - 
Docente 

oferecer aos acadêmicos, funcionários, professores e comunidade atividades 
como dança de salão, dança contemporânea, alongamento, dança na escola, 
grupo de dança e dança para indivíduos com transtornos mentais a fim de 
propiciar um estilo de vida ativo e prazeiroso à comunidade melhorando a 
qualidade de vida. As aulas  serão ministradas no ginásio I, parque de 
Coqueiros, Colégio a ser definido e Instituto São José pelos bolsistas 
selecionados e matriculados no curso de Educação Física do CEFID tendo o 
acompanhamento da Coordenadora.  Faz parte deste programa o a realização 
da IX Mostra de Dança do Cefid/Udesc. A avaliação será feita quinzenalmente 
para verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados. 

Projeto de Extensão 
'Grupo de Dança do 
Cefid' 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Adriana 
Coutinho de 
Azevedo 
Guimarães - 
Docente 

Trata-se do grupo de dança da UDESC destinado aos acadêmicos, funcionários e 
professores de todos os centros interessados da Udesc  com o objetivo de 
desenvolver a dança como atividade física a fim de desenvolver 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 desenvolvimento e a construção de coreografias 
através de pesquisas musicais, concepções de movimentos e criações de 
figurinos, auxiliando no processo de ensino aprendizagem através do ensino, 
pesquisa e extensão. 

IX Mostra de Dança  
Cefid - Udesc 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Adriana 
Coutinho de 
Azevedo 
Guimarães - 
Docente 

Este evento 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 23 de setembro  de 2010 no Centro Integrado 
de Cultura (CIC) ou no Teatro Pedro Ivo as 20 horas, e contará com a 
participação de grupos dedança 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 selecionadas 30 coreografias dos grupos de dança dos  
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 
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evento. Após a realização do evento será realizada uma avaliação com os 
participantes e comissão organizadora.   

Projeto de Extensão 
'Dança na Escola' 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Adriana 
Coutinho de 
Azevedo 
Guimarães - 
Docente 

A música, o movimento e a dança caracterizaram mudanças de comportamento 
das pessoas, em diferentes épocas, marcando novos estilos de vida. Este projeto 
tem como objetivo oferecer aos alunos e a  comunidade da Vila Aparecida, aulas 
de dança como inclusão social, educação e saúde. As aulas serão ministradas na 
Escola Básica Almirante Carvalhal pelo 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. 

Projeto de Extensão ' 
Movimento' 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Adriana 
Coutinho de 
Azevedo 
Guimarães - 
Docente 

  Este projeto tem como objetivo oferecer aos acadêmicos, professores, 
funcionários, pacientes com transtornos mentais e comunidade, atividades 
como a dança e o 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, sala de judô, Instituto São José e Parque de Coqueiros por  bolsistas 
matriculados no curso de Educação Física do CEFID tendo o acompanhamento 
da Coordenadora. Com o intuito de desenvolver a dança, o movimento e o ritmo 
serão oferecidas aulas de: dança contemporânea, dança de salão, dança como 
auxílio terapêutico e alongamento. A avaliação será realizada quinzenalmente 
para verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados. 

Atenção à Saúde a 
portadores de seqüela 
de Acidente Vacsular 
Cerebral (AVC) 
(Cópia) 23-09-2009 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Stella Maris 
Michaelsen - 
Docente 

O programa Atenção a saúde do portador de seqüela de acidente vascular 
cerebral (AVC) terá suas ações  desenvolvidas nas dependências do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte CEFID/UDESC –  Florianópolis/SC, e nos Bairros 
Abraão e Vila Aparecida nas proximidades deste Centro. Estas incluem a  
avaliação das necessidades da população residente nos bairros acima citados, 
com visitas  fisioterapêuticas diagnósticas onde será realizado o levantamento 
de pacientes apresentando seqüelas  AVC. A visita é seguida de avaliação do 
nível de incapacidade dos pacientes, quando presente, orientação  domiciliar e 
do estabelecimento do tipo de assistência indicada. A atividades serão divididas 



 

102 
 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR RESUMO 

em três níveis  dependendo do grau de comprometimento e da cronicidade da 
seqüela: (1) pacientes com seqüelas  recentes que eventualmente não estejam 
recebendo atendimento especializado serão orientados a  procurar as Unidades 
Locais de Saúde para encaminhamento ao atendimento oferecido pela Clínica  
Escola de Fisioterapia da UDESC incluindo avaliação/orientação 
fonoaudiológica; (2) pacientes com  seqüelas antigas e com capacidade de 
locomoção serão encaminhados para o grupo de terapia/exercício  que 
desenvolve as atividades duas vezes por semana nas dependências do CEFID; 
(3) os indivíduos  acamados receberão visitas de acompanhamento. As 
atividades nas Unidades Locais de Saúde visam o  desenvolvimento de ações de 
educação à população.   

ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO 
NA INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Fernanda 
Simões Vieira 
Guimarães 
Torres - Docente 

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 
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. 

voleibol master  Projeto Centro de 
Ciências 

Fernanda 
Tolentino de 

 Voleibol Master 35 anos    O NETVOLEI com apoio do Instituto Neo estão 
oferecendo para a comunidade o voleibol Master.  Este projeto esta voltado a 
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da Saúde 
e do 
Esporte 

Souza Bleyer - 
Docente 

pessoas com idade mínima de 35 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 em Jurere terça e quinta das 19 
as 21 horas, acompanhados pela cordenadora do NETVOLEI a Prefessora 
Fernanda Tolentino de Souza Bleyer 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 e no Instituto Neo Volla Olimpia em horário comercial. 

Projeto de 
Condicionamento 
Físico para a 
Comunidade 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Renildo Nunes - 
Docente 

O projeto de 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. 

Escola Aquática de Projeto Centro de Rita de Cássia A Escola Aquática de Bem Estar é uma proposta de oferecer o aprendizado, 
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Bem Estar Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Paula Souza - 
Docente 

vivência e praxis de métodos e técnicas contemporâneas de terapia aquática aos 
acadêmicos e profissionais da área da saúde no atendimento à comunidade. A 
metodologia envolve 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.  

Hidroterapia para a 
Terceira Idade 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Rita de Cássia 
Paula Souza - 
Docente 

O projeto de Hidroterapia para a Terceira Idade, com parceria do Grupo de 
Estudos da Terceira Idade – GETI tem o objetivo de oportunizar aos idosos da 
comunidade o atendimento hidroterapeutico, bem como proporcionar 
benefícios biopsicossociais no processo de envelhecimento. Inicialmente os 
idosos serão avaliados cinético funcionalmente e posteriormente será 
desenvolvido o planejamento da hidroterapia que utilizará o método Halliwick 
e as Técnicas Bad Ragaz, Ai-Chi e Hidrocinesioterapia. As sessões ocorrerão 
individualmente na piscina terapêutica do CEFID, duas vezes por semana, com 
duração de 1 hora cada.       

Hidroterapia para 
Comunidade 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Rita de Cássia 
Paula Souza - 
Docente 

O Programa composto de 3 projetos. (1) Fisioterapia Aquática nas Disfunções 
Ortopédicas e Traumatológicasatuação. (2) O projeto de Hidroterapia para a 
Terceira Idade, com parceria do GETI  e (3) 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.  

Formação de Novos Projeto Centro de Mário César de As atividades serão coordenadas por um professor auxiliado por dois monitores 
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Ginastas Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Andrade - 
Docente 

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.  

Grupo de Estudos da 
Terceira Idade  

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Giovana 
Zarpellon Mazo - 
Docente 

O Grupo de Estudos da Terceira Idade - GETI foi implantado na UDESC em 22 de 
setembro de 1989. 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 ele  coordena 11 projetos de extensão: 1- Hidroginástica1; 2- Natação; 
3- Ginástica; 4- Yoga; 5- Dança; 6- Musculação; 7- Caminhada; 8-Cantoterapia; 
9- Informática; 10- Universidade Aberta para a Terceira Idade; 11- Fisioterapia 
para a terceira idade e parkinsonianos, e é parceiro em quatro projetos do 
CEFID que trabalham com idosos: 1- Voleibol Adaptado (vinculado ao 
NETvolei), 2- Apoio psicológico (vinculado ao NAP), 3- Hidroterapia para a 
terceira idade, e 4- Reabilitação Postural. No ensino: na graduação em Educação 
Física, Fisioterpaia e no Curso de Mestrado e Doutorado. Na pesquisa: vinculado 
ao Laboratório de Gerontologia – LAGER e ao Nucleo de Ciencias da Saúde -
NUPECIS, na orientação e realização de pesquisas. Na participação no Conselho 
Estadual do Idoso-C.E.I. em eventos em geral.  GETI busca integrar e articular os 
projetos independentes voltado a pessoa idosa.  

JUDÔ PARA 
COMUNIDADE 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 

Altevir Fonseca 
Mayer - Docente 

O Projeto visa atender acadêmicos do curso de Educação física e Fisioterapia do 
CEFID e comunidade,visando o estudo e pratica de Judô. 
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Esporte 

Prevenção de 
Acidentes Domésticos 
e de Lazer  

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Monique da Silva 
Gevaerd - 
Docente 

O Projeto de Prevenção Acidentes Domésticos e de Lazer na grande 
Florianópolis, visa a disseminação de informações sobre prevenção de 
acidentes domésticos e de lazer à comunidade desta região. Para tanto, 
pretende divulgar através de palestras, seminários, blog, cartilha 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 
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, empresas, 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 pessoalmente no Laboratório de Análise 
Multisetorial (MULTILAB) do CEFID/UDESC, pelo telefone: (48)3321-8641 ou 
9973-1753,  pelo Blog  http://www.traumanidl.blogspot.com/ ou por e-mail 
traumanidl@gmail.com. 

Hidroterapia para 
Pacientes com Artrite 
Reumatóide 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Susana Cristina 
Domenech - 
Docente 

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 
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 
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de hidroterapia 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. 

Programa de 
Atividade Física para a 
Comunidade (Cópia) 
17-09-2009 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Zenite Machado 
- Docente 

O Programa tem como objetivo oferecer atividade física para a comunidade 
universitária e especificamente 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. 

Aperfeiçoamento e 
treinamento de 
natação 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Suzana Matheus 
Pereira - 
Docente 

A natação, por ser uma das modalidades das mais completas, é considerada uma 
atividade de grande importância no desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
capacidades motoras e físicas de jovens e adultos, justificando ações que 
estimulem a iniciação e o treinamento da modalidade. Por exigir condições de 
prática peculiares, a natação é considerada por muitos um esporte de elite e por 
isso é pouco difundida entre as diversas camadas da sociedade, principalmente 
pela falta de programas/projetos que oportunizem a prática sem ônus aos 
participantes. 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 na piscina do CEFID/UDESC, 
avaliações biomecânicas dos nados, saídas e viradas (numa parceria com 
pesquisadores do Laboratório de Pesquisas em Biomecânica Aquática), 
avaliações antropométricas e fisiológicas (numa parceria com pesquisadores do 
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Laboratório de Pesquisa Morfo-funcional), e participação em campeonatos 
promovidos pela Federação Aquática de Santa Catarina. 

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

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Zenite Machado 
- Docente 

O referido projeto visa oferecer aos acadêmicos dos Cursos de Graduação em 
Educação e Fisioterapia e comunidade em geral, aulas de Artes Marciais (Karatê 
Estilo 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. 

Atividade aquáticas 
para a comunidade 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Zenite Machado 
- Docente 

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. 

PRÉ E PÓS: PROJETO 
DE ASSISTÊNCIA 
FISIOTERAPEUTICA 
PARA PACIENTES DE 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 

Darlan Lauricio 
Matte - Docente 

O Projeto se propõe a atender os pacientes que se submetem ou se submeterão 
a cirurgias de grande porte da cidade de Florianópolis. Os pacientes precisarão 
de submeter a cirurgias de cabeça, tórax (pulmão, pleuras e coração) e abdome. 
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GRANDES CIRURGIAS 
E FAMILIARES  

Esporte 

Programa de Parcerias 
pela Bicicleta - Missão 
BPP/Brasil 2010 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Giselle Noceti 
Ammon Xavier - 
Docente 

O Programa de Parcerias pela Bicicleta - Missão BPP/Brasil 2010 é um 
programa de cooperação internacional para contribuir para o desenvolvimento 
de cidades da Ásia, África e América Latina por meio de apoio ao planejamento 
e desenho espacial sustentável das cidades, proporcionando redução da 
pobreza e melhoria da qualidade do ar. O programa oferece treinamento e 
supervisão aos técnicos federais, estaduais e municipais no planejamento para a 
inclusão da bicicleta como forma de transporte. Também acomoda a Rede 
Acadêmica sobre o uso da Bicicleta como transporte (Cycling Academic 
Network-CAN), programa de apoio a estudos acadêmicos sobre o tema.  

Semana da Mobilidade Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Giselle Noceti 
Ammon Xavier - 
Docente 

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

Pedala UDESC Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Giselle Noceti 
Ammon Xavier - 
Docente 

O Projeto Pedala UDESC visa desenvolver atividades que promovam o uso da 
bicicleta e formas alternativas ao carro para se deslocar a universidade. Visa 
também educar os cidadãos para a mobilidade sustentável e a necessidade de 
um uso mais racional e justiça social do espaço público e das vias urbanas, 
permitindo uma maior saúde pessoal, preservação do meio ambiente e 
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equidade.       

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

Profª Drª Enira 
Teresinha 
Braghirolli 
Damin - Docente 

Avaliar psicologicamente um ser humano significa estabelecer um processo de 
investigação na busca do conhecimento do outro. Significa integrar de forma 
coerente, as informações obtidas através de técnicas variadas, como a 
entrevista, a observação e os testes psicológicos. O papel fundamental da 
Psicologia é o de levar o ser humano a se conhecer e se compreender, de modo 
que a partir desta compreensão ele poderá adotar uma postura diferente e mais 
saudável diante da vida. A Psicologia deve manter um compromisso de auxiliar 
a pessoa a viver melhor, conhecendo e desenvolvendo suas potencialidades. 
Sendo assim, o Programa de Extensão “Núcleo de Psicologia” vem com a 
proposta de atingir estes objetivos. Também visa ampliar o acervo atual de 
testes psicológicos, para que possam ser utilizados como embasamento nas 
pesquisas realizadas. O Programa visa, ainda, colaborar, quando solicitado, com 
os estudos desenvolvidos pelos Laboratórios e Núcleos existentes no CEFID. O 
“Núcleo de Psicologia” pretende atuar também como base de apoio teórico, 
técnico e metodológico a projetos de pesquisa, monografias e de extensão 
relacionados ao comportamento humano 

Projeto Estar Bem Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Giselle Noceti 
Ammon Xavier - 
Docente 

O excesso de gordura e de peso corporal é acompanhado por uma maior 
suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, que 
elevam os índices de morbidade e mortalidade, repercutindo de maneira 
negativa tanto na qualidade quanto na expectativa de vida dos indivíduos. O 
projeto Estar-Bem, será desenvolvido pelo Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte (CEFID) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), trata-se 
de um projeto para o tratamento e prevenção da obesidade com ênfase no 
exercício físico regular e reeducação alimentar com ênfase no caminhar e 
pedalar (mobilidade ativa e sustentável).  

Dia Mundial do Meio 
Ambiente 2010 

Evento Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 

Giselle Noceti 
Ammon Xavier - 
Docente 

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 1972 marcando a abertura da Conferência de Estocolmo 
sobre Ambiente Humano.     Celebrado anualmente desde então no dia 5 de 
Junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente cataliza a atenção e ação política de 
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Esporte povos e países para aumentar a conscientização e a preservação ambiental.      

ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO À 
COMUNIDADE DO 
CEFID 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Profª Drª Enira 
Teresinha 
Braghirolli 
Damin - Docente 

Este projeto de extensão tem por objetivos oferecer atendimento psicológico à 
comunidade do CEFID (discentes, docentes, técnicos e comunidade que 
participa de algum dos projetos realizados no CEFID). Visa proporcionar 
serviços de apoio, acolhimento, orientação e promoção da saúde destes sujeitos. 
Seu desenvolvimento visa a realização de atendimentos individuais com as 
pessoas interessadas, auxiliando-os no enfrentamento de aspectos emocionais 
relativos às suas vivências, na identificação da maneira como lidam com os 
conflitos que envolvem o seu cotidiano e oferecendo-lhes apoio e acolhimento.  

Grupos Temáticos - 
Atendimento 
Psicológico em grupo 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Profª Drª Enira 
Teresinha 
Braghirolli 
Damin - Docente 

Realização de atendimentos em grupos, definidos nesta ação como grupos 
temáticos, com a finalidade de atender a comunidade do CEFID (docentes, 
discentes, técnicos e comunidade externa que participa dos projetos realizados 
no CEFID). Esta ação visa a realização de atendimentos psicológicos em grupo, 
com temas específicos definidos previamente. A realização desta ação vai 
permitir aos participantes interagirem com outras pessoas, em um espaço 
preparado para facilitar com que ele se perceba neste meio, bem como 
experiencie situações variadas no contato com o outro. O atendimento em 
grupo torna-se uma ótima oportunidade do sujeito se conhecer e superar suas 
dificuldades, trocando experiências com outras pessoas que vivenciem 
situações parecidas. 

Núcleo de Avaliação 
Psicológica 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Profª Drª Enira 
Teresinha 
Braghirolli 
Damin - Docente 

Este projeto de extensão tem por finalidade dar suporte teórico, técnico e 
metodológico às ações institucionais de pesquisa e extensão universitárias que 
abordam o comportamento humano, ações essas vinculadas aos laboratórios do 
CEFID. Com esse projeto, pretende-se, além de dar suporte no que se refere à 
avaliação psicológica, proporcionar capacitação aos alunos e pesquisadores, 
visando o entendimento do teste e aquisição de habilidades no que se refere a 
sua aplicação.  

Natação Paraolímpica Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 

Zenite Machado 
- Docente 

Projeto de promove a inclusão social através de atividade esportiva, voltado 
para pessoas portadoras de deficiência física, visando abranger a modalidade de 
Natação adaptada as necessidades especiais dos para-atletas. 
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e do 
Esporte 

PROGRAMA 
BASQUETEBOL PARA 
TODOS 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Paulo Henrique 
Xavier de Souza - 
Docente 

Este programa congrega três(3) projetos de extensão, sendo eles:Programa de 
Iniciação Esportiva- PIESP-Basquetebol;Integração pelo Esporte Adaptado-
Basquetebol e Escola de Iniciação ao Basquetebol.  Todos estes projetos visam o 
desenvolvimento dos praticantes de basquetebol, em seus aspectos cognitivos, 
motores e sociais, sendo ministradas atividades de acordo com a faixa etária e 
categoria do praticante(Deficiente Físico).  As ações são desenvolvidas nas 
instalações do CEFID/UDESC , como também nas instalações do Instituto 
Estadual de Educação, no caso da Escola de Iniciação ao Basquetebol.  Serão 
ministradas atividades visando o desenvolvimento da técnica, tática e 
regulamentação da modalidade.  

Exercício físico, 
caminhada e 
psicologia do exercício 
no tratamento de 
pessoas portadoras de 
síndrome da 
fibromialgia 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Alexandro 
Andrade - 
Docente 

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 24 sessões de prática. 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.   

Abordagem 
multidisciplinar e 
psicologia do exercício 
na avaliação e 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 

Alexandro 
Andrade - 
Docente 

Este projeto tem como objetivo avaliar e tratar pessoas com Síndrome da 
Fibromialgia (SFM) a partir de uma abordagem multidisciplinar (caminhadas e 
yoga) sob o enfoque da psicologia do exercício. Participarão deste projeto 
portadores de SFM provenintes da Clínica de Fisioterapia do CEFID/UDESC 
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tratamento de pessoas 
portadoras de 
síndrome da 
fibromialgia 

Esporte além da comunidade externa em geral. Eles participarão de caminhada 
(orientada e monitorada) e Yoga (exercícios respiratórios, posturas, 
meditação/relaxamento) duas vezes por semana. Os participantes serão 
caracterizados quanto aos aspectos sócio-demográficos-clínicos. Sua evolução 
será registrada por avaliações sobre dor, qualidade do sono, qualidade de vida, 
estados de humor, ansiedade, depressão, estresse, realizada a cada 24 sessões 
realizadas. Será realizada uma avaliação antropométricas semestralmentes e 
uma avaliação cardiorespiratória anualmente. 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. 

Psicologia do 
exercício, terapia 
integrativa e yoga na 
avaliação e tratamento 
de pessoas portadoras 
de síndrome da 
fibromialgia 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Alexandro 
Andrade - 
Docente 

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. Participarão deste projeto pacientes portadores de SFM da população 
em geral. Eles participarão da prática de Yoga, que será constituída de 
exercícios respiratórios, posturas psicofísicas, meditação/relaxamento que 
ocorrerá duas vezes por semana, com duração de 60 minutos. Será feita uma 
avaliação sócio-demográficos-clínica (anualmente), avaliações sobre dor, 
qualidade do sono, qualidade de vida, estados de humor, ansiedade, depressão e 
estresse (a cada 24 sessões), a avaliação antropométrica (semestralmente) e 
uma avaliação cardiorrespiratória (anualmente). 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. 

Reabilitação 
Cardiopulmonar e 
Metabólica 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Tales de 
Carvalho - 
Docente 

O Projeto 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, é referência quando se trata de reabilitação de 
doenças crônico-degenerativas, atendendo aos portadores de doenças 
cardiopulmonares e metabólicas, que necessitam de supervisão durante a 
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prática de atividades físicas. Este atendimento de extensão tem sido aliado ao 
ensino e pesquisa relacionados à RCPM. Assim, tornou-se possível a legitimação 
deste espaço acadêmico como meio de produção de conhecimento, pois 
concomitante à ação de extensão universitária, destinada a atender a população 
em área de demanda reprimida, foi dada atenção ao ensino e pesquisa.    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. O projeto desenvolvido pelo NCME é 
coordenado pelo Prof. Dr. Tales de Carvalho e conta com profissionais 
permanentes, acadêmicos com bolsas de extensão; profissionais e estudantes de 
diversas áreas do conhecimento que realizam estágio temporário e/ou projetos 
científicos, além de profissionais voluntários de outras instituições/localidades 
que desenvolvem projetos/pesquisa, ou mesmo observações/visitas por 
períodos variáveis. 

NÚCLEO DE ESTUDOS 
DA GINÁSTICA (Cópia) 
11-11-2008 (Cópia) 
24-09-2009 

Programa Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Maria Helena 
Kraeski - 
Docente 

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

Atendimento em 
grupo de portadores 
de seqüela de 
Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) 
(Cópia) 23-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Stella Maris 
Michaelsen - 
Docente 

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

Promoção de Saúde 
nas Unidades  Locais 
de Saúde com foco na 
prevenção de Doenças 
Cerebrovasculares 
(Cópia) 23-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Stella Maris 
Michaelsen - 
Docente 

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

Visitas diagnósticas e 
avaliação funcional de 
portadores de seqüela 
de Acidente Vascular 
Cerebral (Cópia) 22-
09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Stella Maris 
Michaelsen - 
Docente 

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

'Atenção 
fisioterapêutica 
voltada para 
integralidade aos 
usuários do SUS'  

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Mayco Morais 
Nunes - Docente 

O projeto de extensão irá envolver professores e acadêmicos com objetivo de 
atender de forma supervisionada inúmeras pessoas da mais diversa situação de 
saúde e promover um atendimento com visão humanista, individualidado e 
integral. O ambiente de atendimento será o da Clínica de Fisioterapia do 
CEFID/UDESC. Além disso, os atendimentos serão estendidos a palestras 
voltadas para temas pretinentes na Educação em Saúde com sentido promover 
a promoção em saúde.  

Fisioterapia 
desportiva 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 

Mayco Morais 
Nunes - Docente 

O projeto de extensão 'Fisioterapia Desportiva' irá envolver professores e 
acadêmicos com objetivo de atender de forma supervisionada inúmeros atletas 
com uma grande diversidade de necessidade de atenção fisioterapêutica. O 
ambiente de atendimento será o da Clínica de Fisioterapia do CEFID/UDESC. 
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Esporte Além disso, os atendimentos serão estendidos as demais instalações do 
CEFID/UDESC para a vivência da prática desportiva.  

Hidrotetapia para 
gestantes  

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Mayco Morais 
Nunes - Docente 

Mudanças anatômicas, fisiológicas e hormonais ocorrem na mulher com o 
desenvolver da gestação. Frequentemente, essas alterações resultam em 
distúrbios que alteram diretamente a qualidade de vida materna. O objetivo 
deste trabalho é proporcionar a hidroterapia para gestantes, durante os dois 
últimos trimestres gestacionais, tendo em vista as considerações supracitadas. 
O projeto de extensão será realizado na UDESC, no Centro de Ciências da Saúde 
e do Esporte – CEFID. As participantes deverão ser gestantes, primigestas, com 
idade entre 18 e 35 anos, excluindo aquelas com gestação de alto risco. A idade 
gestacional necessária para a participação nas atividades propostas vai da 14ª a 
20ª semana, concluindo a terapia na 36ª semana de gestação.  

ESCOLA DE 
INICIAÇÃO A 
GINÁSTICA RÍTMICA 
(Cópia) 11-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Maria Helena 
Kraeski - 
Docente 

Este projeto caracteriza-se como uma atividade de extensão universitária, tendo 
como objetivo a iniciação e a prática  esportiva; detecção e fomento de talentos 
esportivos; assim como a formação, capacitação e qualificação de pessoas para 
atuam na área.  O projeto destina-se ao atendimento de 214 meninas da 
comunidade com idade compreendida entre 6 a 16 anos.  O trabalho de 
formação de ginastas pode ser assim visualizado:  Grupos de preparação inicial: 
participam deste grupo todas as crianças inscritas no projeto, as atividades aqui 
desenvolvidas são bastante generalizadas e tem como principal objetivo o 
desenvolvimento das qualidades física e psicomotoras básicas;  Grupos de 
iniciação esportiva para a ginástica Rítmica: dos grupos de preparação inicial 
são selecionadas algumas crianças para iniciarem a preparação específica,  este 
grupo é formado por  meninas com idade entre 09 e 15 anos, estas crianças tem 
seu trabalho direcionado a formação de jovens atletas.  Grupos de 
aperfeiçoamento desportivo fazem parte deste grupo meninas com idade 
compreendida entre 10 a 16 anos, que passaram pelos grupos anteriores, o 
objetivo deste grupo é a iniciação das ginastas para as competições.   As aulas 
serão realizadas duas vezes por semana para os dois primeiros grupos e três 
vezes para o grupo de aperfeiçoamento desportivo.  
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UDESC NA EMPRESA - 
PROGRAMA DE 
GINÁSTICA LABORAL 
(Cópia) 11-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Maria Helena 
Kraeski - 
Docente 

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

APERFEIÇOAMENTO 
EM GINÁSTICA 
RÍTMICA (Cópia) 25-
09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
da Saúde 
e do 
Esporte 

Maria Helena 
Kraeski - 
Docente 

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

Curso Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Jarbas Cleber 
Ferrari - 
Docente 

A criação de um curso pré-vestibular é o investimento num projeto que considera a 
inclusão educacional como uma responsabilidade da universidade para com a 
sociedade na qual ela esta inserida. Além disso, vê a preparação propiciada a estes 
alunos como uma oportunidade da universidade melhorar o nível de formação de seus 
acadêmicos. Este projeto de extensão universitária tem como objetivo proporcionar 
aos alunos acesso a conteúdos de matemática e técnicas de redação, interferindo assim 
da formação educacional possibilitando a inclusão de alunos oriundos de diferentes 
instituições 

Transparencia 
contabil 
Ancionato 
Recanto do 
Sossego 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Sérgio Marian - 
Docente 

O presente projeto tem como objetivo principal auxiliar os gestores do Ancionato 
Recanto do Sossego na gestão da entidade. Gerir uma organização, independente do 
porte ou finalidade, requer dados e informações precisas sobre os recursos, financeiros 
ou econômicos, que a entidade movimenta. O projeto tem três etapas a serem 
trabalhadas:  Na primeira etapa serão elaborados demonstrativos da receitas e gastos 
da entidades com a finalidade de publicação à toda sociedade visando dar 
transparência dos recuros que a entidade dispõe.  A segunda etapa envolve a 
identificação e mensuração de todas as receitas e gastos da entidadade. O foco 
principal desta etapa é a identificação e mensuaração das doações seja em alimento, 
medicamentos, roupas, bem como trabalho voluntários. Também serão identificados e 
mensurados os destinos dados a tais recursos.  A terceira etapa contempla situações 
específicas da entidade relacionadas à identificação e mensuração dos custos da 
entidade. Pretende-se com esta etapa diagnosticar, o custo de cada residente.  Esta 
transparência se faz necessária para que doadores , residentes e familiares, bem como 
a sociedade em geral, saiba quais e como os recursos são geridos pela entidade.    

Laboratório de Projeto Centro de Adilson Vahldick Considerando o cenário das aquisições públicas, contempladas pelas normas das 
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Engenharia de 
Software: 
Gerenciamento 
de Licitações - 
Módulo Pregão 

Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

- Docente Licitações e Contratos da Administração Pública, o processo de licitação envolve um 
controle apurado de uma série de documentos e atividades. A organização e controle 
das Licitações é muito oneroso quanto ao tempo despendido visando atender as 
normas.     O corrente projeto visa ser um embrião no desenvolvimento de um Sistema 
de Gerenciamento de Licitações. Atualmente, não existe disponível um software livre 
dessa categoria, e o que se pretende aqui é desenvolver e fornecer um sistema que 
possa ser utilizado e mantido livremente por qualquer instituição pública.    Num 
primeiro momento, o foco será no desenvolvimento de um módulo para Pregão 
Presencial, que é o produto que se deseja entregar ao final do corrente projeto.     

Inclusão 
Digital Para a 
Melhor Idade 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Geraldo 
Menegazzo 
Varela - Docente 

O projeto “Inclusão Digital Para a Melhor Idade” visa oferecer curso de informática 
básica para pessoas da melhor idade. Durante as aulas serão apresentados o Windows 
e internet, oferecendo subsídios para que possam utilizar o computador como fonte de 
lazer, entretenimento, comunicação e pesquisa. Em primeiro momento será ensinado 
informática básica, enfocando o Sistema Operacional Windows, para que possam 
utilizar o computador da melhor forma, possibilitando a organização das pastas 
(diretórios), criar, excluir, copiar, renomear pastas e arquivos gravados no HD. A etapa 
sobre a internet fornecerá aos participantes conhecimentos para que possam ter 
acesso ao mundo globalizado da informação, realizando variadas tarefas 
disponibilizadas na rede mundial de computadores. Em nova etapa, será apresentado o 
editor de texto Word possibilitando o aprendizado para edição de documentos. Em 
todas as etapas serão ministradas aulas com conteúdo teórico, oportunizando aos 
participantes a prática através do computador. 

Curso de Java 
para Web 
Básico 

Curso Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Adilson Vahldick 
- Docente 

Curso de Java para Web Básico, utilizando as tecnologias Java Server Faces (JSF) e 
Hibernate.     Os alunos aprenderão a desenvolver aplicações web com JSF e que 
permita persistência com banco de dados através do Hibernate. 

Inclusão 
digital para 
adolescentes 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Alto Vale 
do Itajaí 

Geraldo 
Menegazzo 
Varela - Docente 

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 
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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. 
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Programa de 
desenvolvimento 
do 
empreendedorismo 
regional 

Programa Centro 
de 
Ensino 
do Alto 
Vale do 
Itajaí 

Terezinha 
Vicenti - 
Docente 

A busca por soluções criativas para os problemas sociais, econômicos e 
ambientais, torna necessário o desenvolvimento de uma cultura 
empreendedora, seja na escola, no lar, na sociedade ou nas empresas, para 
que cada cidadão tenha condições fazer a sua parte. Diante o presente 
projeto pretende estimular, na região da 14ª SDR, a cultura empreendedoras 
nos trabalhadores e estudantes e desta forma contribuir com o 
desenvolvimento local sustental. Para atingir tal objetivo será aplicado uma 
pesquisa, numa abordagem quantitativa e qualitativa para obter, dentre 
outros dados, o numero de empreendimentos e os tipos de atividades 
econômicas desenvolvidas na região. Também serão realizadas palestras, 
oficinas e mini cursos nas escolas de ensino médio dos municipios que fazem 
parte da 14ª SDR. Pretende-se ao final do projeto que pelo menos dois 
Arranjos Produtivos Locais – APLs estejam estruturados, e desta forma gerar 
mais renda e empregos. Outro resultado esperado evolve a complementação 
da formação dos estudantes, das escolas de ensino médio da regiao, desta 
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forma será possivel que estes jovens possam ingressar no mercado de 
trabalho mais preparados e também que sejam cidadãos mais conscientes 
sobre suas responsabilidades sociais e ambientais. 

Negocio legal Projeto Centro 
de 
Ensino 
do Alto 
Vale do 
Itajaí 

Sérgio Marian - 
Docente 

O presente projeto parte de uma pesquisa inicial a ser efetuada visando 
identificar, dentre outros itens, quais as atividades economicas 
desenvolvidas na região, ciclo vida da empresa e a forma de constituição 
destas empresas.  A partir deste estudo e com tais dados em mão pasaremos 
a realizar mini cursos e palestras direcionados aos empresários e aos 
empregados para tratar de questões societárias, tributárias e trabalhistas.  O 
projeto conta com a participação de recursos da Fapesc e da 14ª SDR que 
buscam, juntamente com o governo do estado de Santa Catarina, fomentar 
iniciativas que possam auxiliar no desenvolvimento regional.    

Cultura Regional e 
Perfil 
Empreendedor 

Projeto Centro 
de 
Ensino 
do Alto 
Vale do 
Itajaí 

Terezinha 
Vicenti - 
Docente 

A busca por soluções criativas para os problemas sociais, econômicos e 
ambientais, torna necessário o desenvolvimento de uma cultura 
empreendedora nas empresas, para que cada cidadão tenha condições fazer 
a sua parte. O presente projeto pretende estimular, na região da 14ª SDR, a 
cultura empreendedoras nos trabalhadores e desta forma contribuir com o 
desenvolvimento local sustental. Para atingir tal objetivo serão realizadas 
palestras, oficinas e mini cursos nas escolas de ensino médio dos municipios 
que fazem parte da 14ª SDR. Pretende-se ao final do projeto que pelo menos 
dois Arranjos Produtivos Locais – APLs estejam estruturados, e desta forma 
gerar mais renda e empregos. Outro resultado esperado evolve a 
complementação da formação dos estudantes, das escolas de ensino médio 
da regiao, desta forma será possivel que estes jovens possam ingressar no 
mercado de trabalho mais preparados e também que sejam cidadãos mais 
conscientes sobre suas responsabilidades sociais e ambientais. 

Empreendedorismo 
na Escola 

Projeto Centro 
de 
Ensino 
do Alto 

Sérgio Marian - 
Docente 

O Programa tem como propósito despertar o espírito empreendedor nos 
alunos do ensino médio das escola estaduais da região por meio da educação 
empreendedora, além disso incentivar a permanência dos mesmos na 
região, após a formação acadêmica.      O ensino do empreendedorismo nas 
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Vale do 
Itajaí 

escola é embasado por metodologias que incentivam as práticas 
empreendedoras instigando, a cultura empreendedora na sociedade. 
Fernando Dolabela (Pedagogia Empreendedora, 2003) é considerado um dos 
precursores do ensino do empreendedorismo  no Brasil 
(HOELTGEBAUM,2004).    A Educação empreendedora na escola visa 
contribuir com o fortalecimento dos valores empreendedores no aluno, 
evidenciar o potencial criativo e inovador individual e coletivo gerando 
valores para a comunidade e ainda, apoiar o desenvolvimento do espírito 
empreendedor nos alunos vislumbrando o desenvolvimento pessoal e 
consequentemente uma contribuição no crescimento econômico e social 
sustentável da região.     A realização do projeto, consiste na exposição de 
conceitos, características e processo empreendedor, realização de oficinas, 
realização de feiras comunitárias visando a criação e comercialização de 
produtos.   
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Fraternidade 
do 
Conhecimento 
– Curso de 
informática. 

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Fábio Manoel 
Caliari - Docente 

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 em um Sistema Operacional, 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. 

Navegando 
nas Ondas da 
UDESC 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Arlindo Costa - 
Docente 

Este projeto de Extensão tem por objetivo levar ao conhecimento de alunos da 3ª série 
do ensino médio dos municípios de Campo Alegre, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, 
Rio Negrinho e Itaiópolis através de um programa de rádio sobre os cursos oferecidos 
pela UDESC nos respectivos centros, como forma de orientá-los a estudarem para o 
vestibular e, assim, dar continuidade aos estudos. Muitos egressos do ensino médio 
interrompem os estudos por falta de condições econômicas e, alguns procuram as 
Universidades privadas, aguardando incentivos através do artigo 170 ou bolsas de 
estudo. A divulgação pelo rádio através de um programa semanal, permitirá aos alunos 
da rede pública conhecerem mais sobre as atividades da UDESC no campo da pesquisa, 
ensino e extensão, além dos cursos ofertados. Pretende-se neste programa de uma hora 
semanal, entrevistar profissionais que atuam no mercado de trabalho e que realizarams 
eus estudos na UDESC, como forma de incentivo aos alunos continuarem seus estudos, 
sabendo de antemão que a UDESC é gratuíta. Essa motivação, contribuirá para que os 
alunos participem mais das aulas, procurem fazer testes vocacionais e, prestarem 
vestibular, preparando-se adequadamente. No que concerne ao vestibular da UDESC, 
serão apresentadas temas de vestibular, links da internet com material didático.     

AGENDA 21 
ESCOLAR 

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 

Arlindo Costa - 
Docente 

Este projeto de extensão intitulado 'Agenda 21 Escolar' tem como meta oportunizar 
professores de ensino médio e fundamental das escolas públicas municipais e estaduais 
do planalto norte catarinense de se envolverem com atividades de meio ambiente 
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Norte visando a contrução nas suas respectivas escolas da Agenda 21. Nesse sentido, será 
oportunizado um curso de 40 horas presencial e 20 horas à distância, enfocando eixos 
temáticos da Agenda 21, atividades interdisciplinares sobre meio ambiente, confecção 
de relatórios e uma Mostra da Agenda 21 nas escolas sob os auspícios dos professores 
envolvidos no projeto. A justificativa para a realização deste projeto, advém do fato de 
que a Agenda 21 Escolar (A21E) é um processo que se relaciona diretamente com a 
educação para a sustentabilidade e em que a comunidade escolar prepara um plano de 
ação para atingir a sustentabilidade à escala da própria instituição e do meio 
envolvente. Entre os objetivos, está debater a temática socioambiental nas escolas e de 
estimular o diálogo dessas instituições com as comunidades vizinhas, buscando 
soluções coletivas e a participação de estudantes, professores e dos demais moradores 
na vida pública local, o uso dos instrumentos de gestão ambiental e realização de 
projetos de intervenção local.         

Identidade 
CEPLAN 

Programa Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Eduardo Miguel 
Talmasky - 
Docente 

A realização do programa “Identidade CEPLAN” está constituído por uma série de 
atividades direcionadas a difundir a excelência do conhecimento produzido e gerado no 
CEPLAN-UDESC.   Este registro coloca em evidência a inserção social, cultural, 
acadêmica e econômica do Centro na região do Planalto Norte. Assim sendo, torna-se 
pertinente o atributo identidade e assim definir uma marca de referência.   Está visão 
macroscópica é elo condutor para uma série de Projetos concomitantes como ser; a) 
Semana de Ciência e Tecnológia 2010; b) o lançamento da Revista Técnica Científica 
CEPLAN e, c) o Projeto “Uma visão holística sobre o Tecnólogo Mecânico na Indústria 
Moveleira”.  As atividades mencionadas contaram com a presença e participação de 
alunos, professores e convidados especiais, que contribuíram para  o desenvolvimento 
dos eventos que fazem parte deste Programa.       

Uma visão 
Holística 
sobre o 
tecnologo 
Mecânico na 
Indústria 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Eduardo Miguel 
Talmasky - 
Docente 

A realização do Projeto 'Uma visão Holística sobre o Tecnólogo Mecânico na Indústria 
Moveleira' está constituído por uma série de atividades direcionadas a colocar em 
evidência a contribuição da UDESC-CEPLAN, como gerador de mão de obra qualificada, 
que accedeu ao mercado de trabalho do setor.Numa época que a incorporação de novas 
tecnologias de produção demandava profissionais altamente qualificados para lidar 
com os novos equipamentos. 
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Moveleira 
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Curso de 
Aperfeiçoamento 
para os 
Professores da 
Rede Estadual  

Curso Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Oseias Alves 
Pessoa - Docente 

Este projeto visa disponibilizar aos professores da Rede Pública Estadual um curso 
de aperfeiçoamento em suas atividades de ensino-aprendizagem, preferencialmente 
para professores de ciências exatas, na qual cito: Física, Química e Matemática. Este 
curso será ministrado durante as férias de Julho e tem duração de 1 (uma) semana 
de aulas presenciais no período noturno mais uma semana, não presencial, para os 
participantes efetuarem um trabalho escrito a ser entregue como forma de avaliação. 
Cabe destacar que os participantes receberão um kit contendo todo o material usado 
durante as aulas.  

Programa “Nas 
ondas da Rádio – 
Cultura, Ciência e 
Educação  

Programa Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Nadir Radoll 
Cordeiro - 
Docente 

É importante refletir sobre a função de uma  rádio educativa e os desafios no que se 
refere à qualidade da sua grade de programação. As emissoras educativas têm a 
incumbência de resgatar e fortalecer o objetivo primeiro do rádio brasileiro, que 
nasceu com o intuito educativo e cultural. Não se pode simplesmente entreter os 
ouvintes. mas propiciar programas que tenham um conteúdo que seja utilizado como 
instrumento de democratização do saber; que busque a construção da cidadania. Em 
2010 ser quer para a Rádio UDESC Joinville novos programas; um deles, dando 
ênfase às profissões, cuja iniciativa partiu da necessidade dos ouvintes da Rádio 
UDESC FM terem um conteúdo voltado a sanar dúvidas sobre profissões; afinal, é 
comum os jovens não saberem qual o curso de graduação seguir -  muitas vezes por 
desconhecer as diversas áreas de atuação de determinada profissão. Outro 
progrrama, diz respeito ao Choro - gênero musical genuinamente Brasileiro, com 
vasta produção desde o seu surgimento aos dias de hoje. Para obter maior 
abrangência na transmissão , se pretetende criar uma página na web e disponibilizar 
em mídia os programas, para que possam ser acessados em qualquer tempo, 
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independente do horário de programação. 

Inclusão Social Programa Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Fábio Manoel 
Caliari - Docente 

O programa inclusão social oferece três cursos : Projeto Luz do Planalto, Hip Hop 
Young Dance Udesc, Inclusão Social através da prática do Taekwondo. 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 2010 do Programa 
Inclusão Social dará toda a atenção aos jovens dos Recrianças e demais pessoas da 
comunidade de todas as idades. Este programa tem como objetivo principal 
qualificar as pessoas na área de informática com conhecimento nos aplicativos como 
sistema operacional, editor de texto, planilhas, editor de apresentações, bem como 
inserí-los em aulas de Taekwondo e dança.  

Construção de 
uma nova visão 
do papel da 
ciência no ensino 
básico 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Diogo Nardelli 
Siebert - 
Docente 

Esta proposta de ação consiste em explorar a capacidade do ensino de ciência em 
despertar a curiosidade e o interesse dos alunos, utilizando esta como uma 
ferramenta pedagógica importante na escola básica. O tópico em ciência a ser 
abordado inicialmente será a astronomia e a astrofísica, dado ao seu grande apelo 
junto ao público, o que pode ser facilmente corroborado observando o grande 
sucesso que a literatura voltada para o público leigo tem tido nos últimos anos. Este 
tópico será explorado através de seminários em escolas públicas estaduais do 
município de São Bento do Sul, com a finalidade de despertar nos alunos o interesse 
não só pela área de astronomia mas por ciência em geral e demonstrando a 
importância da pesquisa científica, promovendo assim uma maior integração da 
comunidade com academia. Também serão realizadas observações em um 
telescópio, com objetivo de complementar e ilustrar o tema abordado. Como um 
seminário com essas características requer conhecimentos específicos na área de 
astrofísica este será ministrado pelo físico Alexandre Miers Zabot, que desenvolve 
pesquisa na área de astrofísica estelar, já tendo experiência em eventos para 
divulgação da ciência. 

Hip Hop Young 
Dance Udesc 

Projeto Centro de 
Ensino do 

Fábio Manoel 
Caliari - Docente 

Este projeto tem como principal objetivo, levar as pessoas a participarem da ação de 
Inclusão Social,  praticando exercícios físicos através da dança, aplicando disciplinas 
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Planalto 
Norte 

no desenvolvimento desta atividade, envolvendo pessoas de todas as idades e classes 
sociais, assim promovendo culturalmente a comunidade carente do município. 
Pretende-se realizar apresentações para os Campi da Udesc e outras instituições em 
abertura de eventos, etc. 

Inclusão Social 
através da 
prática de 
Taekwondo. 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Fábio Manoel 
Caliari - Docente 

Este projeto tem como principal objetivo mostrar através do esporte a disciplina 
aplicada no desenvolvimento das atividades e a educação das regras no Taekwondo, 
envolvendo a população de São Bento do Sul. Pretende-se realizar apresentações 
para os campi da Udesc e outras instituições em abertura de eventos e modalidade 
esportivas. 

Projeto Luz do 
Planalto 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Fábio Manoel 
Caliari - Docente 

O curso oferecido será de Informática Básica, direcionado a jovens do município de 
São Bento do Sul. A ação tem como objetivo ensinar e treinar o público na área de 
informática, inserindo-os na Inclusão Digital, com noções de: Sistema Operacional, 
editor de textos e planilhas eletrônicas. As aulas serão realizadas em salas nos Centro 
de Apoio a Formação Infanto Juvenil. O Laboratório de Hardware através de um 
bolsista fará concertos dos computadores utilizados nas salas de aula. 

Vestibular e 
Profissão 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Nadir Radoll 
Cordeiro - 
Docente 

     A Proposta parte da necessidade dos ouvintes da Rádio UDESC FM em terem um 
conteúdo voltado aos  estudantes e trabalhadores  sanando dúvidas sobre profissões.  
É comum os jovens não saberem qual o curso de graduação seguir. Pretende-se com 
o programa sanar dúvidas e trazer informações atuais sobre os mais diversos ramos 
de atividade.        Para elucidar e trazer credibilidade ao programa pretende-se  
trazer profissionais do ramo para serem entrevistados.        

Articulação de 
práticas do dia-a-
dia para a 
preservação do 
meio ambiente 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Nadir Radoll 
Cordeiro - 
Docente 

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 entre as ações 
individuais e os problemas globais. A partir do reconhecimento desse fato, se quer 
sensibilizar a comunidade universitária do CEPLAN e as donas de casa do bairro 
Centenário da cidade de São Bento do Sul, a minimizar o consumo de sacolas e sacos 
plásticos, bem como de reutilizar o óleo de cozinha para fabricação de sabão caseiro. 
Trata-se de pequenas ações do dia-a-dia que poderão contribuir para melhoria da 
qualidade de vida e do meio ambiente. Tomar consciência de seu papel na sociedade 
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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. 

Choro na Estação 
da Memória da 
Rádio UDESC 
Joinville 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Nadir Radoll 
Cordeiro - 
Docente 

Elaboração e execução de um programa falando do gênero musical “CHORO” na 
Rádio UDESC FM – Joinville, com trinta minutos de duração uma vez por mês. 

Desenvolvimento 
de um site web 
para a Rádio 
UDESC 
JOINVILLE 

Projeto Centro de 
Ensino do 
Planalto 
Norte 

Nadir Radoll 
Cordeiro - 
Docente 

Elaboração de uma pagina na web para a Rádio UDESC Educativa Joinville 
promoverá articulação mais ampla da programação da Rádiio, permitindo que 
pessoas dos mais diversos locais do planeta possam ouvir os programas educativos 
transmitidos pela Rádio. A facilidade que o ouvinte vai ter ao poder ouvir novamente 
o programa da Rádio, a qualquer tempo, permitirá ampliar as possibilidades da rádio 
cumprir o seu papel de 'incentivar a cultura e educação'. 
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Licenciamento 
Ambiental 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Vera Lucia Nehls 
Dias - Docente 

A proposta do Mini-curso Licenciamento Ambiental foi realizada pelo Centro 
Acadêmico Livre de Geografia, devido a falta de discussão no curso quanto a 
legislação ambiental e a forma como os geógrafos atuam como profissionais nessa 
área. Sentindo essa ausência, propô-se um mini-curso com a Professora Dr. Edna 
Lindaura Luiz onde visava-se que as principais dúvidas e dificuldades dos 
acadêmicos fossem sanadas e que a partir daí pudessem iniciar um estudo mais 
aprofundado no assunto. Os dias de realização do curso foram 16 e 17 de março 
entre os horários de 18:30 até 22:30 na FAED. 

Memória e 
Experiencia: 
Elementos de 
Formação na 
Capoeira Angola 
(Cópia) 31-03-
2010 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco 
Cardoso - 
Docente 

Florianópolis vem se destacando no cenário nacional como importante pólo de 
produção de conhecimento sobre a temática capoeira .  A investigação e prática da 
capoeira, em contextos formais e não-formais, apresentam-se como possibilidade 
concreta de promover a identidade e a cultura afrobrasileiras, 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 afrobrasileiras 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.   O diagnóstico preliminar da situação da capoeira, no 
Estado de Santa Catarina, permite inferir a existência de cerca de 50 grupos de 
capoeira, dos quais 30 no Município de Florianópolis. No que se refere à capoeira 
em contexto escolar ela já está presente em escolas da rede pública e privada, 
sendo tratada a partir de diferentes abordagens.   

I Simpósio 
Estadual de Ensino 

Evento Centro de 
Ciências 

Lourival José 
Martins Filho - 

Trata-se de um evento de formação continuada para os docentes que atuam com o 
componente curricular Ensino Religioso no ensino fundamental no Sistema 
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Religioso - 
Diversidade 
cultural religiosa 
no cotidiano 
escolar: interfaces 
e desafios 

Humanas 
e da 
Educação 

Docente Estadual de Ensino. O evento é fruto de uma solicitação a PROEX -UDESC pela 
Associação dos professores de Ensino Religioso do Estado de Santa Catarina. Visa 
também continuar as discussões da proposta de implementação do Ensino 
Religioso em Santa Catarina. Tem como eixo norteador a Diversidade Cultural e 
Religiosa no Cotidiano Escolar suas interfaces e desafios. 

Seminário 
Interinstitucional 
UFSC/UDESC: 
Estágio e Pesquisa 
na formação de 
professores de 
História 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Luciana Rossato 
- Docente 

O evento Seminário Interinstitucional UFSC/UDESC: estágio e pesquisa na 
formação de professores de História visa discutir as experiências de estágio e de 
pesquisa na formação dos professores nos cursos de história da UFSC e da UDESC. 
O evento ocorrerá no dia 16 de agosto de 2010. Terá uma palestra com professora 
convidada, apresentação de trabalhos de acadêmicos e uma mesa redonda com os 
professores responsáveis pelo estágio nos cursos de história da UFSC e UDESC.   

A voz do professor  Curso Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Dalva Maria 
Alves Godoy - 
Docente 

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. 

Programa de 
Extensão - 
Atendimento e 
Orientação Jurídica 
à Comunidade da 
FAED / UDESC 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

João José da 
Costa - Docente 

Este Programa, intitulado 'Atendimento e Orientação Jurídica à Comunidade da 
FAED/UDESC'  é constituído de três Ações de Extensão: dois projetos e um curso. 
O objetivo do Programa é atender a comunidade universitária, nas suas 
necesidades, possibilitando sanar as questões decorrentes do seu dia a dia como 
ser social. Para isso, estermos oferecendo atendimento e orientação, aqueles/as 
que nos procurarem, nas áreas do direito, em especial, referente a causas 
trabalhistas, cíveis e familiares.  
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Borboletas da 
Leitura: a  
literatura infantil e 
juvenil na 
comunidade, na 
escola e na 
biblioteca pública   

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Maria Emilia 
Ganzarolli 
Martins - 
Docente 

O Programa  tem como princípio norteador a formação leitora de crianças 
desprovidas do contato efetivo com o livro infantil de qualidade estimulador de 
sensibilidade, afetividade, reflexão e  criticidade. Objetiva promover parcerias de 
ações leitoras com a Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros Filho 
voltadas as comunidades de bairros da capital catarinense com ênfase à crianças 
e/ou jovens as quais tem um acesso precário a bens culturais como o livro, a 
leitura e a biblioteca.O foco na Escola Pública serão os Projetos de incentivo e 
promoção à leitura fundamentados na literatura infantil como arte literária com a 
participação da biblioteca escolar. O Programa se articula com o Plano Nacional do 
Livro e Leitura (PNLL) na medida que estimula, bibliotecários, professores e 
estudantes a conhecer e se envolver com  as  políticas públicas em prol da leitura 
no país, a partir do trabalho de extensão universitária . 

Borboletas da 
Leitura na 
Comunidade  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Maria Emilia 
Ganzarolli 
Martins - 
Docente 

O objetivo central do projeto é Promover a leitura em comunidades de bairros do 
município de Florianópolis-SC com crianças que tem um acesso precário a leitura e 
ao livro infantil e juvenil de qualidade. A proposta é atender uma 
comunidade(bairro) a cada semestre levando um pequeno acervo numa sacola-
estante de livros infantis e juvenis para serem conhecidos e manuseados por meio 
de atividades realizadas em locais pré-estabelecidos pelos Conselhos 
Comunitários ou Associações de moradores de cada bairro.A parceria com a 
Biblioteca Pública Municipal se concretiza na dinamização desse espaço para a 
realização de empréstimos de livros e de atividades de ação cultural para as 
crianças participantes do projeto. A proposta é  desenvolver ações em diferentes 
comunidades e para isso será feito um estudo da demanda das necessidades de 
cada bairro e o estudo das abordagens teóricas e das metodologias apropriadas 
para cada contexto( incluindo o público-alvo) que serão utilizadas no trabalho. O 
projeto proporciona  a  inserção do estudante  em espaços alternativos de 
promoção da leitura,   refoçando o seu compromisso social e profissional com a 
comunidade. 

Borboletas da 
Leitura na Sala de 

Projeto Centro de 
Ciências 

Maria Emilia 
Ganzarolli 

A proposta central do Projeto é promover a leitura literária infantil e juvenil no 
espaço escolar, especialmente, na sala de aula, visando a formação do aluno leitor. 
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Aula  Humanas 
e da 
Educação 

Martins - 
Docente 

O projeto pretende realizar um trabalho em conjunto entre a universidade e a 
escola pública municipal e estadual. Na escola será elaborado um Subprojeto de 
Leitura e literatura infantil e juvenil para classes de crianças da Educação Infantil 
ou do Ensino Fundamental 1 (1a a  5a  série ), incentivando a ligação entre a sala 
de aula e a biblioteca. O trabalho com a  literatura infantil e juvenil na sala de aula 
será desenvolvido a partir da compreensão da literatura  como arte literária que 
envolve e sensibiliza o aluno para a leitura de fruição, reflexiva, crítica, livre e 
emancipatória. A inserção da universidade na escola pública pretende trazer 
perspectivas inovadoras acerca do trabalho com a leitura e a formação de leitores, 
apontando problemáticas como também avanços para o aprimoramento do ensino 
público catarinense.  

Literatura infantil 
e juvenil na sala de 
aula  

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Maria Emilia 
Ganzarolli 
Martins - 
Docente 

O objetivo do Curso é promover o trabalho com a  literatura infantil e juvenil de 
qualidade na  sala de aula. O Curso faz parte do Projeto de Extensão Borboletas da 
Leitura na Sala de Aula que propõe a elaboração de um Subprojeto de Leitura e 
literatura infantil e juvenil para classes de crianças da Educação Infantil ou do 
Ensino Fundamental 1 (1a a  5a  série). A realização do Curso é para conhecer e 
sensibilizar a equipe(professores, bibliotecário e discentes voluntários) para a 
elaboração do Subprojeto. O Curso está dividido em dois Módulos: Módulo 1: 
Conhecendo a escola, o professor e o aluno para trabalhar com a literatura infantil 
e juvenil - Módulo 2: Práticas sociais de leitura. 

Curso de 
Multiplicadores da 
Oficina de Leitura 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

José Claudio 
Morelli Matos - 
Docente 

Este curso foi planejado para uma reflexão acerca da metodologia de leitura em 
grupo do Projeto de Extensão da UDESC 'Oficina de Leitura e Interpretação de 
Textos', que segue um procedimento de análise crítica dos textos escritos.  Foi 
planejado, pois, para ser um treinamento capaz de habilitar pessoas para atuarem 
como coordenadores em reuniões e sessões de leitura em grupo, segundo esta 
mesma metodologia e procedimento acime descritos.  O curso pretende 
multiplicar tanto a discussão conceitual como, com ainda mais razão, a atuação 
extensionista do Projeto, ao formar ou capacitar possíveis coordenadores de 
espaços de leitura em grupo que possam funcionar fora do ambiente físico da 
UDESC, porém, inscritos e vinculados oficialmente à 'Oficina de Leitura e 
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Interpretação de Textos'.  Por meio de referenciais teóricos, e da vivência de 
técnicas e procedimentos, além de uma carga horária destinada a exercícios e 
práticas, o público deste curso terá contato, então, com a atividade que tem sido 
realizada e coordenada na UDESC, e num aspecto mais amplo, com a leitura 
entendida como uma atividade de explicitação e discurso, que pode ser construída 
em diálogo com outros leitores.                   

Projeto de 
Atendimento 
Jurídico - áreas 
trabalhistas e 
causas cíveis 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

João José da 
Costa - Docente 

Este Programa, intitulado 'Atendimento e Orientação Jurídica à Comunidade da 
FAED/UDESC' é constituído de três Ações de Extensão: dois projetos e um curso. O 
objetivo do Programa é atender a  comunidade universitária, nas suas 
necesidades, possibilitando sanar as questões decorrentes do seu dia a dia como 
ser social. Para isso, estermos oferecendo atendimento e orientação, aqueles/as 
que nos procurarem, nas áreas do direito, em especial, referente a causas 
trabalhistas, cíveis e direito de familia. 

Projeto de 
Atendimento 
Jurídico - áreas do 
direito de família 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

João José da 
Costa - Docente 

Este Programa, intitulado 'Atendimento e Orientação Jurídica à Comunidade da 
FAED/UDESC' é constituído de três Ações de Extensão: dois projetos e um curso. O 
objetivo do Programa é atender a  comunidade universitária, nas suas 
necesidades, possibilitando sanar as questões decorrentes do seu dia a dia como 
ser social. Para isso, estermos oferecendo atendimento e orientação, aqueles/as 
que nos procurarem, nas áreas do direito, em especial, referente a causas 
trabalhistas, cíveis e direito de familia. 

Curso para 
servidores 
(Docentes e 
Técnicos/as 
Universitários/as) 
nas temáticas - 
Direitos do 
Consumidor, 
Direito Social, Leis 
e Cidadania. 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

João José da 
Costa - Docente 

Um Curso para servidores da FAED voltado a discussão de  temáticas relevantes ao 
exercício da cidadania. Buscando aperfeiçoar as atividades concernentes ao 
desenvolvimento tanto do servidor técnico como dos docentes a FAED. Oferece o 
Curso programado, objetivando enfatizar a necessidade de constante melhora na 
prestação das atividades pertinentes a estes profissionais, adequando a realidade 
do mundo atual.  
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I Semana da 
Cultura Árabe e do 
Islamismo no 
Contemporâneo 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Emerson César 
de Campos - 
Docente 

O projeto da I Semana da Cultura Árabe e do Islamismo no Contemporâneo foi 
desenvolvido pelo grupo de estudo que pesquisa as cidades e migrações 
contemporâneas e os territórios compostos por estrangeiros em Florianópolis, 
especificamente, a imigração árabe (Projeto de Pesquisa do Prof. Dr. Emerson 
César de Campos, vinculado ao Laboratório de Estudos da Cidade- LEC). A 
promoção de tal evento se faz importante e necessária por ser uma oportunidade 
de tornar do conhecimento do Departamento de História, e até realizar um 
intercâmbio entre as produções realizadas nos laboratórios que compõem o curso 
de História, visto que muitas das produções realizadas não são de conhecimento 
nem dos próprios estudantes de História. Além disso, percebemos que a 
comunidade árabe muçulmana em Florianópolis constitui territórios que são 
conhecidos pelos florianopolitanos, como é o caso do Comitê Palestina, a mesquita 
e outros, embora pouco visibilizados. Desta maneira, promover esse evento traz 
conhecimento de como é essa comunidade e como ela se insere culturalmente na 
cidade de Florianópolis, bem como econômico e politicamente. Para isso, 
chamaremos principalmente grupos de pessoas que fazem parte da comunidade, 
ou que se identifiquem de alguma forma com ela, seja no âmbito étnico (ser 
árabe)ou religioso (ser islâmico)*. 
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Colóquio História 
do Tempo Presente 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Reinaldo 
Lindolfo Lohn - 
Docente 

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

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Neli Góes 
Ribeiro - 
Docente 

O Programa Diversidade Étnica na Educação destaca-se como a construção de 
uma possibilidade concreta para o desenvolvimento de ações voltadas para a 
valorização da população afro-descendente no estado de Santa Catarina.   Como 
premissa básica fundamenta suas reflexões no conceito de diversidade 
étnicorracial e atua no sentido de combater práticas de discriminação racial e 
preconceitos presentes nas relações pedagógicas do cotidiano escolar. Tem como 
foco principal a implementação da Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, através de uma proposta de Educação 
Multicultural.   O Programa desenvolve ações de formação docente e trabalha 
diretamente com alunos/as da educação básica, educação de jovens e adultos, 
acadêmicos/as e mulheres do Movimento Social Negro. Para a próxima etapa do 
Programa daremos continuidade a oferta de cursos de formação de 
professores/as na modalidade a distância, atuação junto as escolas, universidades, 
entre outros.   

Matéria e memória: 
artes do patrimônio 
cultural 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Janice Gonçalves 
- Docente 

As ações do Programa “Matéria e memória: artes do patrimônio cultural” buscam 
abarcar e problematizar diferentes dimensões do patrimônio cultural, 
estimulando 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 enfatizar os nexos que podem com ele ser 
estabelecidos a partir da História e de seu ensino.  Em 2010, 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; 
ganham também especial destaque as dimensões de ensino imbricadas a tais 
questões, com ações específicas em escolas do município de São Bonifácio e de 
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Florianópolis. 

PRESERVAR PARA 
NÃO RESTAURAR 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Gisela Eggert 
Steindel - 
Docente 

O Projeto Preservar para não restaurar consiste em garantir o acesso e o uso 
seguro do acervo da Divisão de Pesquisa e Memória da BPSC através de ações de 
conservação e preservação de livros e documentos impressos.   O objetivo geral da 
reedição da Ação é consolidar o programa de preservação na Divisão de Pesquisa 
e Memória da Biblioteca Pública de Santa Catarina. Tem como pressuposto 
metodológico capacitar indivíduos da comunidade interna e externa a Biblioteca 
Pública de Santa Catarina com o intuito de desenvolver e produzir resultados 
cognitivos e afetivos relacionados ao patrimônio cultural impresso, oferecendo 
cursos, oficinas e eventos na área d preservação de bens culturais no suporte 
papel.     

CineARTH - Cinema, 
Artes e 
Humanidades 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Carmen Susana 
Tornquist - 
Docente 

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 
cineclubes, 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 crítico e de 
cidadãos que, para além de sua formação específica, tenham sensibilidade poética 
e consciência política acerca dos dilemas da contemporaneidade, e tendo como 
objetivo o desfrute e a critica dos produtos culturais.  

BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE SANTA 
CATARINA: UM 
MODELO DE 
GESTÃO - 2ª Edição 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Delsi Fries 
Davok - Docente 

Esta 2ª edicão do Programa Biblioteca Pública de Santa Catarina: um Modelo de 
Gestão é apresentada com o propósito de dar continuidade à atuação do DBI junto 
às bibliotecas públicas do Estado, iniciada com a 1ª edição do Programa, para 
aperfeiçoar os processos e serviços da BPSC e demais Bibliotecas , que são 
instituições públicas de cultura, pesquisa e memória, tendo em vista a sua misão e 
função sócio-cultural para com a sociedade catarinense.  Nesta linha, o objetivo 
geral do Programa é:  Prestar assessoria gerencial e técnica à Biblioteca Pública de 
Santa Catarina para o desenvolvimento de recursos humanos, tendo em vista a 
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execução de políticas de gestão, de formação, de preservação e de tratamento 
técnico de acervos, e a elaboração de projetos e implementação de ações 
educacionais e culturais nas bibliotecas públicas catarinenses.  A implementação 
do Programa é oportunidade de a Universidade  descobrir e intervir na realidade 
social a ela circundante, com vistas ao desenvolvimento da sociedade. Ademais, a 
qualidade do ensino superior também está na oportunidade de os alunos terem 
contato com a prática, contextuada pela teoria, e nisso se justifica a atuação dos 
alunos de graduação e pós-graduação neste Programa.   

Geografia, Café e 
Temas  

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Vera Lucia Nehls 
Dias - Docente 

O Programa de Extensão intitulado Geografia, Café e Temas originalmente tinha 
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 buscava 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. 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL – 
DESPERTAR PARA 
UMA CONSCIÊNCIA 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 

Vera Lucia Nehls 
Dias - Docente 

O projeto, vinculado ao programa Geografia Café e Temas, 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 
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ECOLÓGICA Educação 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. 

Plano de Aula e 
Produção de 
Material Didático 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Vera Lucia Nehls 
Dias - Docente 

Este projeto, vinculado ao programa Geografia,Café e Temas, tem por objetivo 
ajudar os professores da rede pública a planejarem suas intervenções em sala de 
aula, auxiliando na busca de material didático, imagens, textos, exercícios e 
atividades que serão aplicados junto aos alunos. Neste sentido o projeto funciona 
como uma atividade de orientação pedagógica e produção de material didático na 
área de Geografia.  A importância de tal atividade é enorme, pois possibilita a 
capacitação dos alunos da graduação (habilitação em licenciatura) ao mesmo 
tempo em que possibilita a atualização dos professores da escola.  Por esta razão 
estamos propondo um projeto-piloto, começando pela 5ª série - 6º ano, e nos 
propondo a planejar coletivamente duas horas/aula por mês de uma ou mais 
turmas desta fase durante todo o ano de 2010 e produzir material didático para 
estas aulas de Geografia da(s) turma(s) da Escola Básica Leonor de Barros.   

Floripa Tour  Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Vera Lucia Nehls 
Dias - Docente 

O Floripa Tour é um projeto, vinculado ao programa Geografia Café e Temas, 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 os roteiros facilitem e melhorem o processo de aprendizagem. Pretende-se 
realizar no mínimo 2 roteiros, um abordando os aspectos naturais de 
Florianópolis (duração de um turno) - ex. visita ao projeto Tamar no Rio 
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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. 

CinePET 2010 Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Vera Lucia Nehls 
Dias - Docente 

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 e 2010 a instituição escolhida foi a Escola de Educação Básica Leonor de 
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 

Seminário 
Mulheres, 
Feminismos e 
Diásporas 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Silvia Maria 
Fávero Arend - 
Docente 

O Seminário Mulheres, Feminismos e Diásporas tem por objetivo proporcionar 
para o público alvo reflexões sobre as experiências das mulheres que participaram 
de movimentos migrátórios transnacionais nos últimos quarenta anos. O evento, 
promovido anualmente pelo Laboratório de Relações de Gênero e Família 
(LABGEF), é parte do conjunto de ações desenvolvidas por diferentes instituições 
governamentais e não governamentais relativas ao dia Internacional da Mulher do 
município de Florianópolis (SC). 

Circulando: 
educação e inclusão 
social em 
comunidades 
periféricas da 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Gláucia de 
Oliveira Assis - 
Docente 

Na Comunidade Nova Esperança têm sido desenvolvidas atividades de extensão 
há mais de 5 anos.  No decorrer dessas experiências, constatamos que a 
comunidade vive diferentes processos de exclusão social, econômica e cultural, 
que envolvem tanto as mulheres quanto os jovens e a importantência de ações que 
contribuíssem para a formação cidadã e a geração de renda, bem como valorizasse 
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cidade de 
Florianópolis 

a memória local e possibilitasse circular pela cidade. Neste sentido que o 
Programa  'Circulando: educação e inclusão social numa comunidade de periferia 
de Florianópols  propõe  dois projetos de extensão: 'Cooperarte: uma comunidade 
empreendedora e cidadã' e '  Ver a cidade: memórias e olhares na Nova Esperança' 
e o Curso de Extensão  Juventude, Afetos e Sexualidade.  As ações serão 
desenvolvidas na Casa Comunitária, pois  é o local que agrega a vida comunitária  
e por isso reune  as atividades projeto. Os projetos contribuirão para que a Casa 
Comunitária seja, além de um espaço de geração de renda, um espaço de 
circulação da memória  e das  formas de ver a cidade  que possibilitando aos 
jovens o  registros de como vêem a localidade e a cidade que habitam. Pretende-se 
ainda oferecer o Curso Juventude, Sexualidade e afetos, uma demanda dos jovens 
com os quais trabalhamos.  

Ver a cidade: 
memória e olhares 
na Nova Esperança 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Gláucia de 
Oliveira Assis - 
Docente 

Pretende-se desenvolver atividades de produção de imagens visuais envolvendo 
passado e presente de uma localidade da periferia urbana de Florianópolis. 
Objetiva-se, com isso, proporcionar aos moradores novas experiências de 
percepção, leitura e interpretação dos espaços do bairro e da cidade.       Serão dois 
conjuntos de atividades.   A realização de oficinas de fotografia, prioritariamente 
com jovens e adolescentes em idade escolar, a qual possibilitará  novos olhares 
acerca do cotidiano vivenciado na localidade e na cidade, estimulando debates e 
reflexões acerca de sua realidade.   A constituição de um memorial com imagens 
visuais da história da comunidade, em especial das lutas que empreenderam por 
moradia, envolvendo tanto antigos moradores como jovens e adolescentes, 
proporcionará um reencontro dos antigos moradores com o passado da 
comunidade, e aos jovens e adolescentes experiências de conhecimento da 
memória local e de contato com a geração de seus pais e avós.    Deste modo, 
pretende-se dar continuidade às ações de extensão desenvolvidas no âmbito do 
Programa Circulando, o qual tem por objetivo uma educação cidadã e inclusiva em 
comunidades da periferia de Florianópolis.   A ação, assim, segue no propósito de 
superar os efeitos de segregação em áreas periféricas empobrecidas, 
proporcionando aos seus moradores novas relações com o espaço da cidade.   
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Juventude, Afetos e 
Sexualidade 

Curso Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Tito Sena - 
Docente 

  O universo de conhecimentos e experiências do/a adolescente em relação à 
sexualidade é muitas vezes permeado por construções míticas, esteriotipadas e 
repletas de tabus. Refletir sobre a sexualidade humana é ir além dos aspectos 
biológicos. É compreendê-la como expressão afetiva, que envolve emoções, 
sentimentos, atitudes, crenças e valores que representam um tempo, um espaço e 
uma cultura singular.   Este curso de extensão retoma discussãoes já realizadas no 
projeto de extensão 'Adolescência e vivência da Sexualidade' já desenvolvidos na 
comunidade Nova Esperança (2002-2004) e que retorna num novo formato para 
atender à demanda de jovens de discutirrem questões relaitvas à sexualidade e 
seus laços afetivos. A compreensão e a vivência de uma sexualidade sadia, feliz e 
responsável pressupõe a possibilidade de um diálogo esclarecedor e da troca de 
informações que visem a reflexão sobre os próprios preconceitos, as influências 
culturais, o desenvolvimento humano e as mudanças de olhares relativas aos 
mitos, tabus, preconceitos e estereótipos relacionados à sexualidade. O objetivo 
desse curso de extensão, realizado na forma de oficinas e propondo a criação de 
um Blog para conversar sobre sexualidade,  é possibilitar a circulação de  
informações e propor trocas com os adolescentes e jovens nessa fase tão 
importante em suas vidas.      

GESTÃO 
PATRIMONIAL: 
PROCESSOS DE 
CONTROLE DOS 
MATERIAIS 
PERMANENTES E 
DE CONSUMO DA 
BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE SANTA 
CATARINA 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Delsi Fries 
Davok - Docente 

A proposta deste projeto está vinculada ao Programa de Extensão BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE SANTA CATARINA: UM MODELO DE GESTÃO - 2ª Edição, e irá 
contribuir para dinamizar o fluxo de informações e a gestão patrimonial da 
Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPSC), auxiliando na implementação, 
estruturação e organização da Divisão de Gestão Patrimonial, Serviços e Materiais, 
componente da estrutura organizacional da BPSC.      

COOPERARTE: Uma 
Comunidade 

Projeto Centro de 
Ciências 

Denise Soares 
Miguel - Docente 

Este projeto tem por objetivo contribuir no processo de assessoria à Associação 
das Produtoras de Artesanato da Comunidade Nova Esperança - COOPERARTE. 
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Empreendedora e 
Cidadã 

Humanas 
e da 
Educação 

Esta ação desenvolvida na perspectiva da economia solidária visa incentivar 
atividades de criação, produção e venda de objetos decorativos a partir do 
reaproveitamento de tecidos e outros materiais reclicados. As mulheres serão 
mobilizadas a se qualificarem e a refletirem sobre as possibilidades de trabalho e 
geração de renda articuladas à sustentabilidade local, consumo consciente e 
relações solidárias. 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 qualificação profissional das mulheres, seus filhos e 
filhas e demais pessoas interessadas da Comunidade. No intercâmbio com outros 
empreendimentos solidários em feiras, exposições e visitas orientadas, buscar-se-
a criar oportunidades de socialização das mulheres e apreensão de novos 
conhecimentos. Os princípios que articulam essas ações estão vinculados a valores 
como autogestão, democracia, cooperação, centralidade do ser humano, 
valorização da diversidade, trabalho, saber local e aprendizagem, solidariedade, 
respeito à natureza, promoção da dignidade, inclusão social e formação para a 
cidadania. 

A Aventura do 
Documento (edição 
2010) 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Janice Gonçalves 
- Docente 

O projeto de extensão, desenvolvido desde 2004, objetiva discutir e propor formas 
e procedimentos de utilização de documentos no ensino de História, através da 
montagem de caixas pedagógicas que contenham reproduções e transcrições de 
documentos (com ênfase em documentos de arquivo de acervos públicos) ou 
mesmo “originais” (no caso de documentos que nascem múltiplos, como cartazes, 
folhetos de divulgação etc.); acompanhando os documentos, textos que informem 
sobre seu contexto e sugiram atividades em sala de aula (no formato de oficinas). 
Os materiais das caixas pedagógicas são disponibilizados de duas formas: a) em 
forma impressa, através de empréstimo; b) em arquivos eletrônicos (gravados em 
CDs fornecidos pelos interessados). Os professores das escolas da rede pública 
que utilizam o material posteriormente informam tanto sobre os problemas como 
sobre os aspectos positivos observados em sua utilização, oferecendo sugestões 
de aperfeiçoamento. Em 2008, também passaram a ser produzidos jogos e, partir 
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de 2009, roteiros para caminhadas de registro fotográfico e reflexão histórica nos 
espaços urbanos, igualmente disponibilizados para uso pelos professores e alunos 
da rede pública. 

SPECULA - Sistema 
de Pesquisa e 
Referência sobre 
Patrimônio Cultural 
em SC (edição 
2010) 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Janice Gonçalves 
- Docente 

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, sendo disponibilizado na World Wide Web, permitirá sua 
ampla consulta a todo e qualquer interessado, seja ou não o usuário um 
profissional da área de preservação. Desenvolvido no âmbito do Laboratório de 
Patrimônio Cultural - LabPac e do Laboratório de Geoprocessamento - GEOLAB, 
ligados ao Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC, o projeto prevê 
parcerias com outras instâncias internas à Universidade (como 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). 

Memória, mídia e 
educação: 
revisitando o 
município de São 
Bonifácio (segunda 
edição) 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Barbara Giese - 
Docente 

Primeiramente propõe-se a formação de um grupo de professores da Escola 
Estadual de São Bonifácio a fim de desenvolver projetos educacionais envolvendo 
as TICs. Propõe-se revisitar a história do município e requalificar a história local, 
permitindo assim que os alunos se aproximem da mídia no espaço escolar de 
forma reflexiva e crítica. 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 realização de um produto 
midiático buscando a participação da comunidade. 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. 

Oficina de Leitura e 
Interpretação de 
Textos 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 

José Claudio 
Morelli Matos - 
Docente 

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 
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Educação 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. 

Memória Política e 
Música Popular - 2ª 
edição 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Rafael Rosa 
Hagemeyer - 
Docente 

O presente projeto de extensão já fazia parte do primeiro Programa de Extensão 
'Mídia e Memória na Hístória', e agora compõe o programa em sua segunda edição. 
Tem por objetivo dar continuidade ao programa de rádio 'Nos cantos da História', 
iniciado em 2009 como parceria entre o Laboratório de Imagem e Som da FAED e 
o Estúdio de Música do CEART.  Durante o ano de 2009 foram definidos o formato 
do programa, com a elaboração de seus quadros, entrevistas, vinhetas e chamadas, 
sendo realizados quatro programas. O programa consiste na apresentação de uma 
música-tema (hinos nacionais e revolucionários, canções de protesto, jingles 
eleitorais), sua contextualização histórica, um debate com especialistas a respeito 
do período em que a canção foi criada, perguntas sobre o tema feitas para 
transeuntes nas ruas de Florianópolis e a gravação, com alunos da UDESC, de 
dessas músicas com novos arranjos e versão em português. O objetivo desse 
projeto é conseguir, até o final do ano, gravar mais 15 programas. com qualidade 
técnica adequada, para que possam ser veiculados semanalmente através da 
Rádio UDESC FM de Florianópolis. 

Programa Memorial 
Antonieta de Barros  

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 

Paulino de Jesus 
Francisco 
Cardoso - 
Docente 

O Programa Memorial Antonieta de Barros é uma ação de extensão de 
abrangência nacional, interinstitucional, intercentros, focado no combate ao 
racismo e a promoção da igualdade e diversidade etnicorracial. É desenvolvido em 
parceria com agências governamentais, instituiçoes federais, estaduais e 
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Educação municipais da rede oficial de ensino e tem como público alvo educadores/as, 
alunos/as, gestores/as públicos, acadêmicos/as de licenciaturas e pesquisadores 
da área. Em 2010, o programa Memorial Antonieta de Barros será parcialmente 
financiado pelo Programa Diversidade Étnica na Educação – do edital UNIAFRO IV, 
da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD/MEC. 
O programa pretende por meio do Centro de Informação e Memória das 
Populações Afrodescendentes em Santa Catarina, Biblioteca de Referência sobre 
Diversidade Cultural, Suporte aos Gestores Públicos Educacionais, auxiliar na 
implementação da Lei Federal 10.639/03 e Diretrizes Nacionais de Educação para 
as Relações Etnicorraciais e História e Cultura Afrobrasileira e Africana.       

Suporte as políticas 
públicas de 
implementação da 
Lei Federal 
10639/03 em Santa 
Catarina  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco 
Cardoso - 
Docente 

Este projeto, integrante do Programa Memorial Antonieta de Barros, tem por 
finalidade oferecer suporte técnico e pedagógico aos/às gestores/as públicos 
responsáveis pela implementação da Lei Federal n° 10639/03 em âmbito local, 
estadual e regional. Através de acordos de cooperação esperamos, no decorrer do 
projeto, contribuir para a constituição de programas de educação nas redes 
públicas de ensino visando à diversidade étnicorracial. Em 2010, o programa 
Memorial Antonieta de Barros será parcialmente financiado pelo Programa 
Diversidade Étnica na Educação – do edital UNIAFRO IV, da Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD/MEC.  

Educações das 
Relações 
Etnicorraciais  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Neli Góes 
Ribeiro - 
Docente 

O Projeto Educação das Relações Étnicorraciais, integrante do Programa 
Diversidade Étnica na Educação, tem como meta geral a realização de oficinas em 
escolas da rede pública do estado de Santa Catarina, Centros de Educação 
Continuada (CEC), universidades e movimentos sociais, sobre a Cultura Afro-
Brasileira e Africana e a produção de materiais pedagógicos produzidos no 
decorrer das oficinas, voltados para a implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, através da extensão universitária.   Pretende-
se nesse sentido a utilização de metodologias participativas envolvendo os 
sujeitos do processo na reflexão sobre a realidade e na produção de subsídios para 
sua transformação.  Aspira-se a elaboração de conhecimento sobre os/as 
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africanos/as e Afro- Brasileiros em Santa Catarina a partir da realização de 
oficinas pedagógicas envolvendo alunos/as, acadêmicos/as, professores/as e 
educadores/as sociais, considerando a história e a contribuição da população 
Afro-Arasileira como eixo do debate e da reflexão sobre uma proposta de Edução 
Multicultural. 

Para Contar 
(escrever) Outras 
Histórias 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Neli Góes 
Ribeiro - 
Docente 

O universo com o qual se pretende interagir com esse projeto é o da mulher negra 
que supera suas angústias canalizando sua energia e criatividade para a confecção 
de peças artísticas. Valorizando o ato  de reaproveitar pequenos retalhos com eles 
construindo peças artesanais. Pesquisando novos materiais que possam ser 
utilizados na criação e recriação de objetos buscam sua capacidade de criação e 
recriação de suas vidas.   Buscamos também a mulher que expressa religiosidade 
no encontro com seus ancestrais, com o colorido das suas guias, com a beleza das 
saias rodadas e paramentos coloridos de seus orixás, a melodia dos pontos 
cantados e do som dos atabaques. A busca pela mulher que nos meses que 
antecedem o carnaval encontram na organização do bloco carnavalesco e escola 
de samba no momento de expressão de seus sonhos através da confecção das 
fantasias e do desfile na avenida.  Pretende-se ainda, o envolvimento com jovens e 
adultos afro-descendentes, na qual a meta principal constitui-se em capacitá-los 
para inserção no mercado de trabalho, através da inclusão digital.  Em cada uma 
das situações apontadas persistem elementos de constituição de sentido, formas 
de ser no mundo, subjetividades que se encontram, reencontram formando elos 
de solidariedade e convivência  fraterna.   

Formando 
Educadores/as 
Multiculturais 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Neli Góes 
Ribeiro - 
Docente 

O Projeto Formando Educadores Multiculturais, integrante do Programa 
Diversidade Étnica na Educação, tem como meta geral preparar educadores/as 
para a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana. O projeto constitui-se em uma ação de extensão universitária de 
formação para a implementação da Lei 10639/03.   Na versão para 2010 
estaremos voltando nossa ação na organização de um curso de extensão voltado 
para atender a demanda específica dos integrantes de Movimentos Sociais , 
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Conselheiros Municipais e participantes dos organizações religiosas de Matriz 
Africana. O curso terá a duração de 60 horas, será executado na modalidade 
semipresencial sendo quinze horas na plataforma Moodle e quarenta e cinco 
horas na forma de oficinas voltadas para o desenvolvimento de estratégias 
específicas de atuação contextualizada. Os participantes que não dominarem o uso 
da internet receberão orientações e monitoramento para acompanhar as 
atividades . Dessa forma estaremos oportunizando aos participantes acesso a essa 
modalidade e atividades de inclusão digital.   Pretende-se nesse sentido a 
utilização de metodologias participativas envolvendo os/as educadores/as das 
redes de ensino formal e informal em um processo de reflexão sobre os 
pressupostos do multiculturalismo e de uma pedagogia multicultural.  

Centro de Memória 
e História das 
Populações de 
Origem Africana em 
Santa Catarina  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Paulino de Jesus 
Francisco 
Cardoso - 
Docente 

A maior parte das fontes e informações sobre as populações de origem africana 
encontra-se dispersa por diferentes acervos da cidade e do estado. Tal fato 
dificulta ou mesmo inviabiliza o trabalho de pesquisadores o conhecimento sobre 
os aspectos culturais, sócio-econômicos e educacionais referentes aos 
afrodescendentes de Santa Catarina. Por este motivo, foi criado 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. O Centro de Referência, articulando a equipe do projeto de pesquisa 
Sociedades Recreativas no Pós-Abolição, deverá incorporar ao seu acervo uma 
coleção de documentos do Tribunal de Justiça de SC dos séculos XVIII, XIX e XX e 
digitalizá-los. Com apoio da Secretaria Especial para Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República, o Centro de Referência promove a 
comunicação e o intercâmbio entre diversas instituições do país, em especial os 
núcleos de estudos afro-brasileiros, através do ambiente virtual.   

Biblioteca de 
Referência sobre 
Diversidade 
Cultural  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 

Paulino de Jesus 
Francisco 
Cardoso - 
Docente 

Trata-se de atividades realizadas no Núcleo de Estudos Afro Brasileiro – 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, 
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Educação educacionais dos afrodescendentes em Santa Catarina. Para isso, foram realizadas 
várias atividades: continuação das pesquisas e coletas de fontes bibliográficas nas 
principais bibliotecas universitárias de Santa Catarina para serem armazenadas 
na Biblioteca Virtual; continuação da organização e sistematização de documentos 
coletados e transcritos por pesquisadores do NEAB; 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, realização de ações 
para tratamento e recuperação da informação para poder disseminá-la com 
eficiência e eficaz e estudar sistema de classificação especifica para pode 
implementar no acervo da biblioteca de referência. 

PRESERVAR PARA 
NÃO RESTAURAR  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Gisela Eggert 
Steindel - 
Docente 

O Projeto Preservar para não restaurar consiste em garantir o acesso e o uso 
seguro do acervo da Divisão de Pesquisa e Memória da BPSC através de ações de 
conservação e preservação de livros e documentos impressos.   O objetivo geral da 
reedição da Ação é consolidar o programa de preservação na Divisão de Pesquisa 
e Memória da Biblioteca Pública de Santa Catarina. Tem como pressuposto 
metodológico capacitar indivíduos da comunidade interna e externa a Biblioteca 
Pública de Santa Catarina com o intuito de desenvolver e produzir resultados 
cognitivos e afetivos relacionados ao patrimônio cultural impresso, oferecendo 
cursos, oficinas e eventos na área d preservação de bens culturais no suporte 
papel.     

Representação 
descritiva e 
temática da Coleção 
de Periódicos da 
BPSC 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Ana Maria 
Pereira - 
Docente 

A importância da produção científica está em estabelecer a atualidade constante 
da produção científica em todas as áreas do conhecimento. Para que esse 
conhecimento não se perca e esteja sempre acessivel aos seus usuários: 
comunidade academica e científica é importante que seja realizado contantemente 
o tratamento, a organização e a representação descritiva e temática (indexação) 
dos períodicos. A linguagem documentaria é responsável pela indexação, 
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armazenamento e recuperação da informação nos mais diversos assuntos que 
contem um item documentário – periódico, com o objetivo de ‘traduzir’ os 
conteúdos dos documentos. As ferramentas utilizadas pelo bibliotecário para 
realizar a indexação de um item documentário são: a Classificação Decimal de 
Dewey – CDD; a Classificação Decimal Universal – CDU, os tesauros das diversas 
áreas do conhecimento – os tesauros são vocabulários controlados que 
proporciona à unidade de informação a indexação dos seus itens documentários 
seguindo um padrão internacional, o que facilita a sua recuperação; as linguagens 
naturais, entre outros.  

Biblioteca Pública: 
Leituras, Contos e 
Fantasias-2ª Edição 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Elisa Cristina 
Delfini Correa - 
Docente 

Um espaço de leitura público é o lugar mais adequado para que o direito à 
convivência com os livros seja incentivado e exercido por todo cidadão leitor ou 
não, de toda classe social e de toda idade. A importância dos espaços de leitura, 
públicos ou abertos ao público, através de sua função de difusor e facilitador do 
acesso ao conhecimento da cultura escrita, precisa ser resgatada como um dos 
elos mais democráticos da reivindicada igualdade social. Um dos fatores de 
inclusão social é, necessariamente, o acesso aos bens culturais impressos, ou seja, 
a inclusão cultural.  A leitura de livros infantis e juvenis, na maioria livros de 
ficção, como histórias, relatos, lendas, contos, novelas curtas, é um excelente ponto 
de partida para atrair o leitor e estimulá-lo à leitura. A atividade de contação de 
histórias no ambiente da BPSC e a extensão desta em visitas a escolas distantes 
dos centros urbanos, foi o caminho escolhido para fomentar o desenvolvimento do 
hábito da leitura nas crianças-alvo do projeto, possibilitando-lhes assim a 
formação de uma cidadania mais crítica e participativa.   

PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO DOS 
RECURSOS 
HUMANOS DAS 
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Lucia Marengo - 
Técnico 
Administrativo 

A Biblioteca Universitária da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, 
por meio de um projeto de extensão, propõe a estruturação de um Programa de 
Qualificação para os servidores que atuam nas bibliotecas públicas dos 293 
municípios catarinenses.   A proposta sugere uma ação conjunta interinstitucional: 
Fundação Catarinense de Cultura, Biblioteca Pública do Estado, Sistema de 
Bibliotecas Públicas do Estado de Santa Catarina – SBPSC e Universidade/BU. O 
projeto visa oferecer capacitação aos profissionais da rede de bibliotecas públicas 
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CATARINENSES catarinenses promovendo a melhoria do funcionamento das bibliotecas, para que 
atuem como centros de ação cultural e educacional permanentes. Será necessário 
levantar dados e informações sobre as bibliotecas públicas dos municípios, para 
atender as especificidades dos profissionais, do ambiente de trabalho e do 
contexto no qual estão inseridas, possibilitando ao profissional exercer suas 
funções de forma articulada com a função social da biblioteca e necessidades do 
município. Serão consideradas ações de capacitação: cursos presenciais ou à 
distância, treinamento em serviço, promoção de eventos, grupos formais de 
estudo, palestras. Deverão estar envolvidas as prefeituras como forma de 
colaboradores e investidores dos custos e melhorias necessárias as estruturas das 
Bibliotecas Públicas Municipais.   

Contação de 
Histórias: uma 
prática inclusiva 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Elisa Cristina 
Delfini Correa - 
Docente 

A sociedade atual preconiza como um dos principais direitos do homem moderno 
o direito à informação, previsto inclusive, em nossa Constituição Federal.  
Especialmente com o advento da Internet e da informação eletrônica, presume-se 
que todo cidadão brasileiro se transforme em um consumidor de todo e qualquer 
tipo de informação disponibilizada diariamente nos diferentes canais de acesso 
público.Por este motivo, é fundamental envidar esforços no sentido de 
disponibilizar ferramentas de natureza não necessariamente tecnológica, mas que 
possibilitem ao homem moderno desenvolver sua capacidade criativa e crítica. 
Uma das ferramentas mais eficazes para alcançar este objetivo é a formação de um 
público leitor, de uma população na qual se identifca o gosto e o prazer pela 
leitura. Desta forma, o programa Contação de Histórias: uma prática inclusiva, 
reúne projetos de ação extensionista que visam a reflexão e o atendimento de 
demandas de inclusão social a camadas da população catarinense, em especial às 
crianças, que ou por sua condição financeira ou por outras necessidades especiais, 
recebem atenção especial através de atividades culturais de contação de história.  

Programa de 
Educação Ambiental 
na Escola: os 
ecossistemas da Ilha 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 

Maria Paula 
Casagrande 
Marimon - 
Docente 

Os ecossistemas da ilha de Santa Catarina têm sido alvo de grande pressão 
humana, pelo qual uma grande parte foi destruída e outras encontram-se sob 
constante ameaça. O presente programa, na seqüência de uma ação piloto 
desenvolvida em 2009, pretende consolidá-la e expandi-la. Assim, para a 
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de Santa Catarina Educação ampliação do projeto num total de 100 alunos, prevê-se a implementação de duas 
outras ações que possibilitem uma maior sustentabilidade futura: formação de 
professores e elaboração de material didático. A primeira ação centra-se na 
produção de material didático adequado aos objetivos das práticas educativas 
propostas pelo programa. A segunda visa capacitar os educadores da Escola Porto 
do Rio Tavares acerca dos conteúdos, vivências e objetivos a serem desenvolvidos 
pelo Projeto. O objetivo é envolver os educadores com os objetivos do projeto, 
inserindo no plano de ensino desses educadores as temáticas estudadas. A 
terceira  realizada com todas as 6ª série da Escola, com intervenções teóricas e 
práticas. A quarta e ultima ação, trata da  realização de uma Mostra Ambiental, 
que pretende expor as atividades, etapas e vivências possibilitadas aos educandos 
à toda comunidade escolar, difundindo e envolvendo a comunidade com os 
objetivos do programa.   

Redescobrindo a 
Ilha 'REDE-ILHA': 
conhecer, planejar e 
preservar 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Maria Paula 
Casagrande 
Marimon - 
Docente 

Manguezais, lagoas, praias, dunas, restingas e florestas de encostas são 
ecossistemas naturais existentes na Ilha de Santa Catarina. Esses ecossistemas 
tem sido alvo constante de ações antrópicas impactantes, causadas 
principalmente pela especulação imobiliária e o 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. 
Esta ação será realizada com as três turmas de 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.  

Capacitação dos 
professores da 

Curso Centro de 
Ciências 

Maria Paula 
Casagrande 

Este curso visa capacitar os educadores da Escola Estadual Porto do Rio Tavares 
acerca dos conteúdos, vivências e objetivos a serem desenvolvidos pelo Projeto 
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Escola Porto do Rio 
Tavares 

Humanas 
e da 
Educação 

Marimon - 
Docente 

Redescobrindo a Ilha 'REDE-ILHA': conhecer, planeja e preservar, com alunos das 
6ª séries do ensino fundamental desta instituição.  Pretende-se desenvolver 
previamente com os educadores, todos os passos a serem trabalhados com os 
educandos durante o ano letivo no projeto supra citado.   O objetivo é envolver os 
educadores com a metodologia e com os objetivos propostos pelo projeto, 
buscando inserir no plano de ensino desses educadores as temáticas propostas 
pelo projeto, potencializando o processo de ensino-aprendizagem.  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 da 
Ilha de Santa Catarina, tornando-se agentes multiplicadores na comunidade 
escolar.  

Elaboração de 
Material Didático e 
Mostra Ambiental 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Maria Paula 
Casagrande 
Marimon - 
Docente 

O desenvolvimento de atividades educativas tem como objetivo dispertar o 
interesse e a percepção das pessoas para a importância dos ecossistemas 
existentes nos locais onde elas vivem, bem como, a necessidade de um 
planejamento territorial visando a manutenção dos mesmos.  Nesse sentido, será 
desenvolvido atividades com educadores e educandos, objetivando além de 
envolver toda a comunidade escolar, desenvolver material didático adequado aos 
objetivos das práticas educativas.  Para tanto, essa ação está dividida em duas 
etapas:  * Desenvolvimento de material didático que deve subsidiar as práticas dos 
educadores e educandos, democratizando as informações compiladas nesse 
material de apoio.  * Realização de uma Mostra Ambiental, que pretende expor as 
atividades, etapas e vivências possibilitadas aos educandos à toda comunidade 
escolar, disceminando e envolvendo a comunidade com os objetivos do programa. 

Programa de 
Extensão Mídia e 
Memória na 
História - Segunda 
Edição  

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Márcia Ramos 
de Oliveira - 
Docente 

O Programa de Extensão 'Mídia e Memória na História - Segunda Edição' 
apresenta-se dando continuidade a proposta de apresentar, refletir sobre e, fazer 
uso de linguagens em imagem e som, a partir de recursos midiáticos no 
desenvolvimento de pesquisa, extensão e ensino no desenvolvimento de projetos 
na área de história.   Nesta edição apresenta 4 ações:   - Projeto de Extensão 
'Através do samba: experiências em vídeo-documentário - Segunda Edição'  - 
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Projeto de Extensão 'Memória Política e Música Popular - 2a. Edição '  - Projeto de 
Extensão 'Conhecendo o Portal do LIS: Oficinas de Orientação, Uso e 
Compartilhamento;  - Evento de Extensão 'Narrativas contemporâneas em mídia: 
memória e história na expressão de linguagens em imagem e som 

Narrativas 
contemporâneas em 
mídia: memória e 
história na 
expressão de 
linguagens em 
imagem e som  

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Márcia Ramos 
de Oliveira - 
Docente 

A ação denominada 'Narrativas contemporâneas em mídia: memória e história na 
expressão de linguagens em imagem e som' constitui-se em um ciclo de debates, 
organizado a partir de 4 módulos, através dos quais serão discutidos temas 
relacionados ao uso de linguagens em imagem e som no ofício do historiador.   
Cada cada módulo comporta a participação de representantes da pesquisa em 
história voltados ao estudo e uso da fotografia, do audiovisual/cinema, da canção 
e do rádio, da internet e do ciberespaço; assim como, da troca de experiências em 
contatos e diálogos paralelos com pesquisadores e integrantes e ex-colaboradores 
do Laboratório de Imagem e Som (LIS/FAED).   Conforme referência abaixo, serão 
desenvolvidos de acordo com temática específica, através de palestras e trocas de 
experiências, mediante a formação de grupo previamente inscrito, além da 
confirmação dos palestrantes e ministrantes previstos.   Módulos:   1o. módulo- A 
fotografia e seu uso na história.  2o. módulo - A história do rádio e usos 
contemporâneos deste veículo.  3o. módulo - O audiovisual e o cinema na 
narrativa histórica.  4o. módulo - Registros sonoros / a canção e a música 
enquanto fonte e objeto de estudo na história. 

Conhecendo o 
Portal do LIS: 
Oficinas de 
Orientação, Uso e 
Compartilhamento 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Márcia Ramos 
de Oliveira - 
Docente 

O Projeto de Extensão  'Conhecendo o Portal do LIS: Oficinas de Orientação, Uso e 
Compartilhamento' destina-se a habilitar o uso do Portal do LIS pelo próprio 
Laboratório de Imagem e Som (LIS/FAED) através de seus diretos interessados - 
professores e alunos do Curso de História/FAED -, além de contatos indiretos 
como professores e alunos da rede pública de ensino de Florianópolis, SC.   Tendo 
sido implementado em 2008, O referido Portal ainda não encontra-se habilitado a 
prestação de serviços ao público mais amplo, ao qual se destina.  Necessita ser 
melhor compreendido, em seu preenchimento e uso , por parte da equipe do 
LIS/FAED, assim como em sua habilitação aos alunos do Curso de História, 
especialmente vinculados as discplinas de Prática Curricular: Imagem e Som I e II.   
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Neste sentido é necessário o trabalho de um bolsista  e/ou técnico voltado a sua 
implementação,  a partir de orientação técnica adequada, assim como, o 
desenvolvimento de oficinas de orientação aos alunos e professores que farão uso 
desta ferramenta.  

Caminhadas com 
História e Ecologia: 
Mapeando a Bacia 
de Itacorubi 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Barbara Giese - 
Docente 

Este projeto faz parte do programa'Matéria e Memória: artes do patrimônio 
cultural' e  prevê entre outras ações, a criaçâo de um Centro de Documentação e 
Intervenção virtual  da Bacia do Itacorubi /Florianópolis pelas escolas parceiras e 
os demais participantes.. Serão realizadas caminhadas no espaço urbano e no 
espaço 'natural' . Os diversos grupos  registrarão o seu olhar fotografando e 
filmando as diversas atividades desenvolvidas.  Tendo como tema geral as 
relações entre patrimônio cultural e etnicidade, todas as caminhadas no espaço 
urbano, a serem realizadas , partirão de pontos da Bacia do Itacorubi facilmente 
acessíveis por transporte coletivo. Serão indicados textos de referência para 
leitura prévia dos participantes. Além das caminhadas urbanas,  são previstas 
caminhadas no espaço natural, primeiramente na encosta dos morros do 
Itacorubi. Entrevistas com moradores antigos no bairro, representantes do Fórum 
e de entidades públicas são outras atividades previstas neste projeto. Recuperar-
se-á mapas antigas da região e outras publicações possibilitando assim mapear a 
região formando um novo olhar. O foco no espaço 'natural ' será a água. Além de 
pequenas ações de intervenção a serem planejadas com os professores das escolas 
envolvidas,  é prevista a limpeza de um dos riachos  junto com comunidade.  

Cultura no Parque: 
leitura, contos e 
fantasias – 4ª 
Edição 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Elisa Cristina 
Delfini Correa - 
Docente 

A leitura dirigida reitera a importância de equipes multidisciplinares engajadas 
em ações que contribuam para o bem estar social e a construção da cidadania, e o 
gosto de ler trás consigo o habito da leitura que fortalece culturalmente o cidadão. 
Neste sentido, o presente 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 próprio 
Parque Ecológico do Córrego Grande, na capital catarinense.  Propõe-se também a 
realização de mini-cursos da arte de contar histórias como estratégia para 
sensibilizar alunos e futuros bibliotecários a respeito da importância da leitura 
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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.     

Contação de 
Histórias em Libras: 
o mundo da 
imaginação em 
sinais 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Elisa Cristina 
Delfini Correa - 
Docente 

O projeto “Contação de Histórias em Libras: o mundo da imaginação em sinais”, 
pretende somar esforços a algumas iniciativas já existentes em Florianópolis, na 
UDESC, inclusive. A partir do estabelecimento de parcerias com o Laboratório de 
Educação Inclusiva (LEdI) do Centro de Educação a Distância (CEAD) e com a 
Associação de Surdos da Grande Florianópolis (ASGF), torna-se possível capacitar 
o aluno de graduação em Biblioteconomia a interagir com o público-alvo do 
projeto – as crianças surdas – através da linguagem dos sinais: LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais). Esta ferramenta permitirá que o universo das histórias 
infantis esteja acessível a este segmento da população ainda não atendido pelos 
canais convencionais de comunicação e informação.Alem dos beneficios 
academicos, o valor principal da proposta reside na oferta de momentos ludicos e 
culturais a criança portadora de deficiencia auditiva atraves de sessões de 
contação de histórias, atividades dirigidas a esta parcela da população catarinese 
ate então excluida deste tipo de atuação biblioteconomia. 

Leitura e Contação 
de histórias: uma 
prática inclusiva 

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Gisela Eggert 
Steindel - 
Docente 

A promoção do Evento de extensão “CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: uma prática 
inclusiva” nasce da necessidade de resgatar a uma visão sócio-inclusiva de que a 
universidade possui como uma de suas premissas principais: a responsabilidade 
de retornar à sociedade produtos e serviços que contribuam para o seu 
desenvolvimento em todas as áreas possíveis em seu espectro de ação educativa e 
profissional. A leitura apresenta-se como um dos caminhos mais promissores para 
a conquista de mudanças sociais significativas. Através do contato com o mundo 
dos livros, das histórias e dos contos infantis, a criança encontra um universo que 
lhe permite criar e recriar sua forma de pensar. A leitura contribui para a 
formação do ser crítico e da cidadania.  O evento tem como objetivo principal 
promover o debate e incentivar ações extensionistas que cooperem para a 
minimização do problema da exclusão social em Santa Catarina. A promoção de 
um evento desta natureza permitirá à comunidade acadêmica refletir sobre o seu 
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papel social e visualizar caminhos que encurtem a distância entre teoria e prática, 
entre universidade e sociedade, entre a informação e o leitor.Deverão participar 
do evento apresentado 'cases' de contação de historias, atores sociais adivindos de 
diferentes instituições como hospitais,universidade e escolas.      

Prática Pedagógica 
no Ensino Superior: 
Cenários e Desafios 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Lourival José 
Martins Filho - 
Docente 

Trata-se de projeto de extensão que visa qualificar a prática pedagógica no ensino 
supeiror com base nas demandas de formação dos colegiados de ensino da UDESC 
e das Instituições de Educação Superior das regiões de Florianópolis, Lages, 
Joinville, Balneário Camburiú e Chapecó.  Retomamos a idéia das práticas 
pedagógicas estarem envolvidas em um processo de ensinar-educar-aprender, 
para afirmar a universidade como um lugar privilegiado para as aprendizagens de 
docentes e discentes, adultos-professores que ao intencionalizarem e 
sistematizarem o conhecimento cientificamente elaborado, estão organizando os 
processos de desenvolvimento de suas intelectualidades. Esta consideração 
privilegia a universidade como lugar onde os diferentes sujeitos possam falar, 
ouvir, ver, sentir, ensinar, experimentar, aprender, pensar, resistir, concordar, 
discordar, escrever, ler... Dito de outra forma, onde possam tecer suas histórias, se 
perceberem como produtores e consumidores de culturas. 

Nenhum  a menos: 
Atividades de 
professores e 
alunos no processo 
de Alfabetização 

Programa Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Sueli Wolff 
Weber - Docente 

O Programa de Extensão: Nenhum a Menos: Atividades de professores e alunos no 
processo  de Alfabetização  agrega projetos, cursos, grupos de estudos e eventos 
que visam a atender as necessidades didático-pedagógicas dos professores 
atuantes nas séries iniciais do ensino fundamental e de educação infantil; as 
necessidades educativas de alunos e pais; as necessidades de instituições  que  
atuam no processo de desenvolvimento de crianças e jovens frente à 
aprendizagem da Leitura, da Escrita,  da Matemática, das Ciências Naturais,  das 
Artes, de História, Geografia e Ensino Religioso  Trata-se de um programa de 
formação continuada para professores das redes municipal e estadual de 
Florianópolis-SC, voltado para a formação continuada de professores que estejam 
atuando nas séries iniciais do ensino fundamental e de educação infantil   

Grupo de Estudos  
sobre alfabetização 

Projeto Centro de 
Ciências 

Sueli Wolff 
Weber - Docente 

Trata-se de possibilitar reflexões sobre a relação teoria-pratica na alfabetização e 
letramento com os professores que atuam na Educação Infantile no 1º ano do 
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e letramento Humanas 
e da 
Educação 

ensino fundamental, das escolas da municipais e estaduais de Fpolis e São José. 
Busca-se a partir destas reflexões axiliar os professores na 
construção/reconstrução da prática alfabetizadora considerada como um 
processo que vai muito além do saber ler e escrever contempla portanto outras 
formas de linguagem utilizadas em nossa sociedade como a numérica, a artistica, 
científica e outras. 

Fundamentos 
didaticos-
pedagógicos das 
atividades de 
professores 
alfabetizadores e 
seus alunos da rede 
publica de ensino 

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Sueli Wolff 
Weber - Docente 

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

 A formação docente 
e o trabalho 
educativo na 
infância  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Sueli Wolff 
Weber - Docente 

Objetiva possibilitar reflexões sobre a relação teória-prática no sentido de 
recuparar a idéia de trabalho educativo do professor da infancia como atividade 
central na formação humana das crianças pequenas na interface da inclusão. 
Pretende acompanhar e subsidiar a prática pedagógica dos educadores de 
unidades educativas da educação infantil 

 III Ciclo de 
Palestras: Educação 
e Infância  

Evento Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Sueli Wolff 
Weber - Docente 

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 cinco encontros. 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 
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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. 

Projeto de Extensão 
Através do Samba: 
experiências em 
vídeo-documentário 
- Segunda edição  

Projeto Centro de 
Ciências 
Humanas 
e da 
Educação 

Márcia Ramos 
de Oliveira - 
Docente 

O Projeto de Extensão 'Através do samba: experiências em vídeo-documentário' é 
parte do Programa  'Mídia e Memória na História', desenvolvido junto ao 
Laboratório de Imagem e Som (LIS) e a disciplina de  Prática Curricular: Imagem e 
Som I e II. Constitui-se em uma proposta de pesquisa e registro acerca da  
comunidade do samba em Florianópolis, visando a reflexão, análise e registros de 
depoimentos e práticas  relacionados a sociabilidade resultante do fazer samba e 
conviver com o universo associado ao mesmo,  em diferentes dimensões.    
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Produção Integrada 
da Carne Bovina - 
Campos de Araucária 
RS/SC 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Nilson Broring - 
Docente 

O projeto tem por finalidade desenvolver nos munícipios 
pertencentes ao planalto serrano - SC e nos campos de cima da serra 
- RS, sistemas de produção integrada onde os elos da cadeia 
produtiva da carne bovina serão de maneira organizada integrados 
em um grande sistema.  O desenvolvimento de um sistema de 
produção integrada para a carne bovina nas características de 
produção que apresentam estas duas grandes regiões, permitiram 
conhecer aprofundadamente os estrangulamentos do sistema 
produtivo fortalecento iniciativas tecnológicas que favoreçam um 
desenvolvimento sustentável. A integração do sistema produtivo 
permitirá ao produtor reconhecer os seus custos e como agregar 
valor ao seu produto. O respeito ao meio ambiente juntamente com 
a satisfação sócio-econômica são fatores primordias neste projeto. 
Serão desenvolvidos ao longo do projeto normas a serem inseridas 
no processo produtivo e de comercialização que oportunize um 
melhor desempenho das propriedades rurais.  

Procedimentos 
básicos de 
treinamentos em  
técncas citoquímicas 
laboratoriais 

Curso Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Karin Spiess - 
Docente 

 Todo material biológico necessita de técnicas de fixação 
processamento e coloração para diferencar os tecidos do órgão no 
microscópio. Existem técnicas usuais e especiais de coloração. Essa 
técnicas podem ser usados em órgãos normais, e também muito 
usado nas pesquisas, para identificar ou caracterizar as alteraçõesc 
como por exemplo, tricrômico para tecidos fibrosos, orceína para 
fibras elásticas, Alcian Blue e PAS para mucopolissacarídeos. Em 
caso experimentais, as estruturas podem-se alteradas, abrindo dessa 
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maneira novos horizontes para a pesquisa no campo da biologia 
molecular, buscando cada vez mais técnicas  sofisticadas.  Os 
participantes serão treinados desde a coleta do material  seu 
processamento, coloração e interpretação. Também prepararão os 
fixadores e corantes  O objetivo da extensão universitária é mostrar 
que cada tecido tem suas caracteristcas próprias e as alterações dos 
tecidos pode ser visualizadas morfologicamente por certas técnicas 
de coloração. Fornecendo, portanto, subsídios aos clínicos e 
pesquisadores para auxiliar no diagnóstico de enfermidades e 
interpretação de experimentos. 

Seminário de 
Georreferenciamento
, Cadastro e 
Certificação de 
Imóveis Rurais 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Sílvio Luís 
Rafaeli Neto - 
Docente 

Este seminário se propõe a discutir problemas e soluções sobre o 
georreferenciamento, o cadastro e a certificação de imóveis rurais. A 
partir da Lei 10267/2001, os proprietários rurais viram-se 
obrigados a certificar o perímetro de seus imóveis, 
concomitantemente à averbação de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e de Reserva Legal, junto aos órgãos ambientais 
e registrais. Em Santa Catarina percebe-se um desnivelamento das 
informações entre os diversos atores envolvidos, bem como uma 
falta de padronização dos procedimentos pelos organismos oficiais. 
Desta forma, o evento pretende reunir este atores, fomentar o 
debate, contribuir para sua articulação de modo a minimizar os 
problemas enfrentados por todos. 

Desenvolvendo a 
utilização e 
conservação da 
agrobiodiversidade 
do feijão crioulo pela 
agricultura familiar 
no estado de Santa 
Catarina 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Julio Cesar Pires 
Santos - Docente 

Este projeto propõe através da parceria entre universidade e 
sociedade estabelecer canais de comunicação entre o conhecimento 
científico e o conhecimento dos agricultores familiares, com objetivo 
de gerar processos que possibilitem a conservação e ampliação da 
agrobiodiversidade, através da utilização de genótipos crioulos de 
feijão.  A apropriação deste material genético pelos agricultores 
familiares do estado de Santa Catarina pode ser utilizada como 
recurso na soberania alimentar, na geração de renda e na 
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independência tecnológica, sendo assim, fonte de empoderamento 
social.   

IV CONGRESSO 
BRASILEIRO DA 
QUALIDADE DO 
LEITE 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Gilberto 
Massashi Ide - 
Docente 

O evento objetiva prioritariamente a divulgação da produção 
científica, a atualização em temas relevantes em qualidade do leite, 
com a participação de acadêmicos do CAV/UDESC e de 
universidades de todo o país.   Por entender que a qualidade do leite 
não é apenas de interesse da área agropecuária, o IV CBQL terá três 
eixos temáticos principais: Leite – produção com qualidade: onde 
temas como mastite, contagem de bactérias e de células somáticas, 
higiene da ordenha, composição do leite e fisiologia da produção 
leiteira serão discutidos; Leite – alimento para a humanidade: área 
de discussão de aspectos nutricionais do leite e seus derivados como 
alimento, destacando-se aspectos da produção e da industrialiação e 
seus impactos sobre um dos alimentos mais importantes para a 
humanidade; Leite – qualidade que gera lucros: destinada à 
discussão sobre como utilizar a qualidade do leite para alavancar 
lucros para produtores e indústrias.  O evento deverá contar com, 
além das palestras proferidas e painéis compostos com nomes 
importantes no cenário científico nacional e internacional, 
apresentação de mais de 300 trabalhos de pesquisadores, pós-
graduandos e graduandos.   

Pesquisa e difusão da 
produção 
quantitativa e 
qualitativa do leite 
ovino e seus 
derivados oriundos 
de Propriedades 
rurais de Santa 
Catarina 

Programa Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Jorge Luiz 
Ramella - 
Docente 

(1). A primeira etapa que está em andamento, está constando de  
(a)elaboração final do projeto; (b) planejamento das estratégias; (c) 
licitação para implantar as instalações e, (c) Compra dos 
equipamentos.    (2). Na segunda etapa (ano de 2011), terá 
abrangência para todo Estado de Santa Catarina e os beneficiários 
serão os produtores rurais que pretendem se qualificar sobre a 
produção de leite ovino para fornecimento à indústria beneficiadora 
de leite visando a  produção industrial de queijos finos e de outros 
produtos derivados do leite ou para a fabricação artesanal de 
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queijos finos e de outros produtos derivados do leite.     Para o 
desenvolvimento destas ações serão desenvolvidas ações 
norteadoras sobre:    1. Instações;  2. Alimentação;  3. Escolha de 
raças;  4. Ordenha;  5. Sanidade;  6. Práticas de manejo;  7. 
Tecnologia sobre processamento do leite.  8. Informações genéricas 
sobre Análise econômica 

Difusão da produção 
quantitativa e 
qualitativa do leite 
ovino e seus 
derivados oriundos 
de Propriedades 
rurais de Santa 
Catarina (Cópia) 17-
08-2010 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Jorge Luiz 
Ramella - 
Docente 

(1). A primeira etapa que está em andamento, está constando de  
(a)elaboração final do projeto; (b) planejamento das estratégias; (c) 
licitação para implantar as instalações e, (c) Compra dos 
equipamentos.    (2). Na segunda etapa (ano de 2011), terá 
abrangência para todo Estado de Santa Catarina e os beneficiários 
serão os produtores rurais que pretendem se qualificar sobre a 
produção de leite ovino para fornecimento à indústria beneficiadora 
de leite visando a  produção industrial de queijos finos e de outros 
produtos derivados do leite ou para a fabricação artesanal de 
queijos finos e de outros produtos derivados do leite.     Para o 
desenvolvimento destas ações serão desenvolvidas ações 
norteadoras sobre:    1. Instações;  2. Alimentação;  3. Escolha de 
raças;  4. Ordenha;  5. Sanidade;  6. Práticas de manejo;  7. 
Tecnologia sobre processamento do leite.  8. Informações genéricas 
sobre Análise econômica 

Curso de 
Comportamento 
Térmico de 
Edificações (Cópia) 
15-12-2010 

Curso Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Carlos Augusto 
de Paiva 
Sampaio - 
Docente 

O curso Análise Térmica de Edificações compreenderá aulas teóricas 
expositivas em sala de aula e aulas práticas no laboratório de 
Ambiência e na área de Construções e Ambiência, em instalações 
demonstrativas, e será realizado no Centro de Ciências 
Agroveterinárias da UDESC, em Lages, SC. Numa primeira etapa 
serão abordados os princípios físicos da energia solar no 
aquecimento das edificações bem como discorrer sobre clima e 
ventilação; as propriedades térmicas e uso nas edificações dos 
materiais construtivos como tijolos, rebocos, telhas, madeira, vidros, 
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tintas, telhas ecológicas, etc. e, serão mostrados os métodos de 
avaliação de conforto térmico ambiental. Numa segunda etapa e nas 
atividades práticas serão realizadas medições e avaliações de 
diferentes tipos de coberturas e outros sistemas construtivos nos 
aspectos térmicos e de conforto térmico ambiental.     

Olimpíada Regional 
de Física (Cópia) 28-
11-2010 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Valdeci José 
Costa - Docente 

Esta proposta tem por objetivo realizar uma olimpíada reginal de 
física envolvendo alunos e professores do ensino médio das escolas 
da rede pública e privada da região serrana do estado de Santa 
Catarina. O evento será divido em duas etapas e será realizado no 
ambiente do CAV-Udesc, tendo como objetivo estimular a 
comunidade estudantil a interagir de maneira efetiva com a ciência, 
especialmente com a Física, com a resolução de problemas e tarefas 
de cunho tecnológico e científico. As unidades escolares e seus 
alunos representantes com melhor desempenho serão agraciados 
com troféus e medalhas. 

Pré Cálculo (Cópia) 
18-11-2010 

Curso Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alex Fabiano 
Murillo da Costa 
- Docente 

A proposta de curso de extensão de Pré-Cálculo visa propiciar uma 
experiência que facilite a transição da Matemática do Ensino Médio 
para a de nível superior, em especial para o Cálculo, incentivando a 
autonomia e a autocrítica no estudo e na superação das dificuldades. 
Neste projeto será desevolvido um curso de matemática básica, 
apenas para alunos de engenharia ambiental, florestal e agronomia 
iniciantes nestes cursos.  Além disto, pretendemos estender a 
comunidade, permitindo que o curso alcance também as pessoas da 
comunidade em geral, estudantes de ensino fundamental, médio e 
também alunos de outras instituições de 3º grau. 

Curso de Geomática 
Aplicada ao 
Licenciamento e 
Fiscalização 
Ambiental 

Curso Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Sílvio Luís 
Rafaeli Neto - 
Docente 

Compreender os fenômenos geográficos é necessário para ações 
efetivas de gestão do espaço. Instituições como PMA/SC, FATMA e 
SEMMASP lidam  quotidianamente com problemas de expressão 
espacial. Questões de posicionamento espacial, padrões espaciais e 
logísticas operacionais poderiam ser melhor trabalhadas com uso de 
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geoprocessamento. Este curso tem por objetivo capacitar técnicos 
do poder público que lidam com licenciamento e fiscalização 
ambientais, provendo conceitos e ferramentas que os capacitem a 
entender melhor o espaço geográficos, utilizando tecnologias 
avançadas de geoprocessamento. Espera-se que sua ações tenham 
um melhor planejamento e que suas estratégias sejam mais efetivas, 
otimizando seus recursos e reduzindo custos operacionais. O curso 
está programado para 60 horas aula, sendo 70% destinadas a aulas 
práticas utiizando tecnologias avançadas. Ao final do curso, os 
alunos estariam aptos a incorporar estas tecnologias em seu 
ambiente de trabalho e nas suas atividades de rotina. 

Diagnóstico 
Microbiológico   

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Sandra Maria 
Ferraz - Docente 

Este projeto de extensão visa atender a demanda para exames 
microbiológicos no estado de Santa Catarina e demais estados. Serão 
realizados exames bacteriológicos, sorológicos e antibiogramas. 
Busca-se gerar informações para a área de ensino, pesquisa e 
extensão fazendo a integração entre professores, alunos, produtores 
rurais e Médicos Veterinários.  

Educação continuada 
em Brucelose e 
Tuberculose Bovina  

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Sandra Maria 
Ferraz - Docente 

O programa nacional de controle e erradicação da Brucelose e 
Tuberculose exige o credenciamento dos médicos veterinários 
interessados em prestar serviços de diagnóstico destas doenças. 
Para isso é necessário um curso de habilitação nestas técnicas. O 
projeto de extensão universitária, aqui proposto, visa oferecer a 
oportunidades de treinamento sob a forma de educação continuada 
a estes técnicos, permitindo-lhes o credenciamento junto aos órgãos 
competentes.  

XIII Ciclo de 
Atualizaçao em 
Medicina Veterinária 
- CAMEVE  (Cópia) 
04-10-2010 (Cópia) 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mere Erika Saito 
- Docente 

O XIII CAMEVE será dividido em duas grandes áreas - Animais de 
Produção e Animais de Companhia - sendo que em cada área serão 
desenvolvidas palestras, com profissionais qualificados em suas 
áreas de atuação, mesas redondas sobre temas de interesse para os 
profissionais da área. O XIII CAMEVE é direcionado à profissionais e 
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21-12-2010 alunos de Medicina Veterinária bem como outros profissionais de 
áreas a fins que tenham interesse.  

Parceria com Hopital 
Infantil Seara do Bem 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Germano Güttler 
- Docente 

A proposta deste projeto é viabilizar uma produção constante de 
hortaliças e frutas de alta qualidade alimentar (produçao orgânica) 
em uma área de terra anexa ao prédio do HISB. O principal destino 
destas hortaliças são as refeições para as crianças que estão em 
tratamento médico no Hospital. Portanto, a qualidade nutricional 
destas é de fundamental importância pois são produzidas sem o uso 
de agrotóxicos sintéticos.  Além disso, esta horta é utilizada com 
objetivos didáticos onde acadêmicos do curso de agronomia 
realizam aulas práticas e fazem estágios. 

Produção de mudas 
de hortaliças  para 
distribuição na 
comunidade do 
Município de Lages – 
SC.  (Cópia) 31-03-
2010 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Germano Güttler 
- Docente 

O presente projeto tem por objetivo a produção de mudas de 
hortaliça para a distribuição à comunidade local, estimulando a 
formação de hortas escolares, 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 1000 
mudas. Este número poderá ser variável conforme o número de 
instituições participantes, 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 da bolsista deste projeto de extensão.     
Palavras chave :  

Espaço de 
Astronomia da Serra 
Catarinense (Cópia) 
17-12-2010 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alex Fabiano 
Murillo da Costa 
- Docente 

O projeto tem por principal objetivo a divulgação científica da 
Astronomia como ciência de base, mostrando algumas aplicações na 
matemática e física. Para execução do projeto deverão ser realizados 
exposições de Astronomia nas escolas de ensino fundamental e 
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médio da região da cidade de Lages, noites de observação noturna 
com telescópio palestras para o público em geral.  

Acompanhamento de 
Produtores de 
Hortaliças 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Germano Güttler 
- Docente 

Acompanhamento da produção de hortaliças orgânicas e 
convencionais na cidade de São José do Cerrito. Auxiliar os 
produtores na aplicação de agrotóxicos de forma correta para 
controle de pragas e doenças. Recomendar adubos e fertilizantes nas 
quantidades indicadas por pesquisas. Buscar melhorria na 
quantidade e qualidade das hortaliças e se possível com diminuição 
de custos. Trabalhar técnicas que apresentam melhor 
sustentabilidade tanto a nível social quanto para o meio ambiente. O 
projeto também tem como objetivo permitir que uma acadêmica 
possa trabalhar como extencionista rural,  vivenciando os desafios 
de produzir para um mercado cada vez maior e mais exigente, 
aprendendo as diversas técnicas de produção, especialmente na 
resolução de problemas fitossanitários, com o auxílio dos 
professores do CAV. 

Laboratório de Solos 
- LAS/CAV (Cópia) 
22-12-2010 

Prestação de 
Serviços 

Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mari Lucia 
Campos - 
Docente 

O Laboratório de Análises de Solos - LAS do CAV foi criado em 1989 
pelo Departamento de solos e Recursos Naturais com o objetivo de  
prestar serviço a comunidade catarinense. O LAS é credenciado pela 
Rede Oficial de Laboratórios de Análises de Solos dos Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul e emite anualmente em torno de 
3000 laudos de fertilidade do solo. As analises realizadas pelos LAS 
incluem análise química e físicas do solo e análise de calcário.  As 
análises químicas compreendem a determinação do valor do pH 
água e SMP, teor de fósforo, potássio, matéria orgânica, alumínio, 
cálcio, magnésio, manganês, cobre, zinco e ferro. As análises físicas 
compreendem a análise da textura, ou seja, teor de argila, silte e 
areia  e análise do PRNT, VN e umidade de calcários.   Desde 1989 o  
LAS funciona como uma prestadora de serviço a comunidade, sendo, 
um projeto de extensão de importante expressão na região e no 
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estado de SC.   

Análises físicas: 
qualidade do solo e 
produção vegetal 
(Cópia) 22-12-2010 

Bolsa de 
Extensão 

Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alvaro Luiz 
Mafra - Docente 

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. 

 

EDITAL PAEX 05/2009- PROEX 

TÍTULO MODALIDADE UNIDADE 
GERAL 

COORDENADOR RESUMO 

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

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Joandes Henrique 
Fonteque - 
Docente 

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 
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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.  

ARGAMASSA ARMADA 
como Tecnologia de 
Construção de Silo                            

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Carlos Augusto de 
Paiva Sampaio - 
Docente 

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.  

A flora como recurso 
para a educação 
ambiental 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Roseli Lopes da 
Costa Bortoluzzi - 
Docente 

Na região do Planalto Catarinense onde predomina a formação 
de Floresta Ombrófila Mista e campos, ainda existem áreas 
com bom estado de preservação. Visando manter estas 
condições é imprescindível a participação da população local 
para manutenção dos recursos naturais. Este projeto de 
extensão universitária terá como objetivo geral 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.       

Diagnóstico Projeto Centro de Aldo Gava - O Laboratório de Patologia encontra-se ligado ao programa de 
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Anatomohistopatológico Ciências 
Agroveterinária
s 

Docente Extensão do CAV. Este programa tem como objetivo formar 
base de dados para diagnóstico em Medicina Veterinária que 
auxiliará na síntese de outros projetos, gerando informações 
para área de pesquisa, extensão e ensino. De posse do 
diagnóstico, os resultados serão repassados aos técnicos de 
campo e aos produtores rurais. Desta forma, o projeto visa 
fornecer informações técnicas sobre enfermidadee de animais 
de produção e como resultado propiciar reduçao de custos de 
produção, contribuição na área de saúde pública atravéws de 
informações sobre diagnóstico de antropozoonoses, bem como 
ministrar palestras a técnicos e produtores sobre as principais 
enfermidades de animais domésticos.     

III Reunião técnica da 
cultura da Pereira 
(Cópia) 06-10-2009 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Leo Rufato - 
Docente 

A presente proposta preve a continuidade do evento 'Reunião 
técnica da cultura da pereira', que se realizará no Centro de 
Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Coordenada pelos professores Leo Rufato e Aike 
Anneliese Kretzschmar, contando com mais de 100 
participantes, na primeira edição e 150 pessoas na segunda 
edição entre pesquisadores, produtores, viveiristas, 
produtores e estudantes dos estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Cataria e Rio Grande do Sul. A reunião contará com a 
colaboração das instituições EPAGRI, EMBRAPA, UFPEL e 
FRUTIROL. Os palestrantes abordarão os seguintes temas: 
Dificuldades potenciais para o desenvolvimento da cultura da 
pereira. Tecnologias empregadas para produção de pereiras 
européias no sul do Brasil, Desenvolvimento de cultivares para 
a viabilização da cultura da pereira no Brasil, Tecnologias para 
o aumento da produtividade e regularidade de produção de 
pêra na região sul do Brasil, Alternativas para aumento da 
produtividade na cultura da pereira . Após a realização das 
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palestras, serão discutidos estes temas, formaram-se uma 
mesa redonda, com a presença dos palestrantes,  onde se 
debaterá assuntos relacionados com o futuro da cultura no Sul 
do Brasil. Também será programado uma seção de posters 
para apresentação de trabalhos relacionados com a cultura.   

III Reunião técnica da 
cultura da Pereira 
(Cópia) 06-10-2009 
(Cópia) 07-10-2009 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Leo Rufato - 
Docente 

A presente proposta preve a continuidade do evento 'Reunião 
técnica da cultura da pereira', que se realizará no Centro de 
Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Coordenada pelos professores Leo Rufato e Aike 
Anneliese Kretzschmar, contando com mais de 100 
participantes, na primeira edição e 150 pessoas na segunda 
edição entre pesquisadores, produtores, viveiristas, 
produtores e estudantes dos estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Cataria e Rio Grande do Sul. A reunião contará com a 
colaboração das instituições EPAGRI, EMBRAPA, UFPEL e 
FRUTIROL. Os palestrantes abordarão os seguintes temas: 
Dificuldades potenciais para o desenvolvimento da cultura da 
pereira. Tecnologias empregadas para produção de pereiras 
européias no sul do Brasil, Desenvolvimento de cultivares para 
a viabilização da cultura da pereira no Brasil, Tecnologias para 
o aumento da produtividade e regularidade de produção de 
pêra na região sul do Brasil, Alternativas para aumento da 
produtividade na cultura da pereira . Após a realização das 
palestras, serão discutidos estes temas, formaram-se uma 
mesa redonda, com a presença dos palestrantes,  onde se 
debaterá assuntos relacionados com o futuro da cultura no Sul 
do Brasil. Também será programado uma seção de posters 
para apresentação de trabalhos relacionados com a cultura.   

Planejamento de uso do 
solo em propriedades 

Projeto Centro de 
Ciências 

Alvaro Luiz Mafra 
- Docente 

O projeto visa o uso e o manejo do solo, junto a agricultores 
familiares da região de Lages. Esses produtores têm buscado 
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rurais Agroveterinária
s 

auxílio junto à Universidade, no sentido de desenvolver a 
produção, especialmente no que se refere a aspectos técnicos 
de planejamento de uso do solo. Pretende-se, de forma 
participativa, avaliar as condições de uso e conservação do 
solo nas áreas de produção agricola e identificar as formas 
adequadas de uso das terras em atividades agropecuárias. 
Dessa forma serão verificadas diferentes formas de manejo do 
solo. A produtividade das culturas em função do manejo e 
conservação do solo será também estimada. O projeto 
pretende ainda, compreender o nível de percepção dos 
agricultores  em relação ao manejo e conservação do solo e 
constitui-se numa oportunidade para participação de 
estudantes de Agronomia do Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), de forma a conhecer a realidade dos 
produtores familiares, o que auxiliaria na formação acadêmica, 
possibilitando a visita às propriedades e como possibilidade 
de realização de estágios. O projeto contará também com a 
colaboração da Secretaria Municipal de Agricultura de São José 
do Cerrito, que atuam no desenvolvimento da agricultura  na 
região 

III SEMINÁRIO 
REGIONAL DOS PÓS-
GRADUANDOS EM 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS – III 
SEPOSCA 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Julio Cesar Pires 
Santos - Docente 

   O evento consta de palestras, apresentação de pôster e 
apresentação oral de trabalhos científicos. Visando um maior 
intercâmbio entre profissionais (professores e pesquisadores), 
pós-graduandos e universitários da iniciação cientifica sobre 
os vários aspectos da pesquisa cientifica nas áreas de 
abrangência dos cursos de pós-graduação em ciências agrárias 
do sul do pais. 

Olimpíada Municipal de 
Física  

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária

Alex Fabiano 
Murillo da Costa - 
Docente 

pretendemos realizar uma olimpíada sobre física nas escolas 
de ensino fundamental e médio do município de Lages. Esta 
atividade visa estimular os alunos da região nas áreas 
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s proficionais de engenharia e física. Esta é uma atividade de 
desafio que visa estimular a melhora do ensino de física. 

Educação e Cidadania Programa Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Márcia Regina 
Pfuetzenreiter - 
Docente 

O programa envolve três ações de extensão: 'Rede de Saúde 
Pública Veterinária (SAPUVETNET): Contribuindo para o 
desenvolvimento neste milênio através de um conceito de 
saúde', 'Posse responsável, bem-estar animal e zoonoses: 
saúde na escola e na família' e 'Ensino de saúde para classe 
hospitalar no Hospital Infantil Seara do Bem em Lages, SC'. O 
propósito é de contribuir para o desenvolvimento de um 
conceito global de saúde para o próximo milênio com enfoque 
para a sustentabilidade ambiental, levando à redução da 
incidência de mortalidade infantil, à erradicação da fome e da 
miséria e à redução das doenças transmitidas entre os seres 
humanos e os animais. As atividades incluirão ações voltadas 
para a realidade sócio-econômica das populações vulneráveis. 
Ao articular os saberes em saúde através dos estudantes de 
medicina veterinária às ações de extensão, propicia-se uma 
formação mais ampla dos docentes e discentes, que se tornam 
mais conscientes de seu papel social e da importância de sua 
integração com os outros profissionais de saúde, 
desenvolvendo, desta forma, um pensamento interdiciplinar. 

Programa de extensão do 
Hospital Veterinario  

Programa Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aury Nunes de 
Moraes - Docente 

O Hospital veterinário foi criado no ano 1975 com objetivo  de 
complementar  a formação dos acadêmicos do curso de 
Medicina Veterinária. O Hospital veterinário embora destinado 
ao ensino pesquisa e extensão, é o grande prestador de 
serviços à comunidade atraves da prestação de serviços nas 
áreas de clinica e cirugia de pequenos e grandes animais, 
fisiatria, anestesia e patologia clinica alem prestar serviços de 
emergencia veterinária e atendimento aos produtores rurais 
do municipio e regiões vizinhas. Esta interligação do hospital 
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com a comunidade é extremamente importante e necessária, 
pois são nestes atendimentos que se consegue obter animais 
com doenças e necessidades de tratamentos de grande 
interesse e importância para os acadêmicos, bem como para o 
desenvolvimento científico. O hospital veterinário atende  por 
ano, uma média de 4.800 animais, destes, aproximadamente 
l.000 necessitam procedimentos cirúrgicos, 500 apenas 
vacinas e os demais;  exames eletrocardiógrafos, exames 
bioquímicos,  exames radiográficos, fisiatria  e outros. A 
participação da comunidade e principalmente a mais carente  
é de fundamental importância pois atraves do 
encaminhamentos dos atendimentos que passam por uma 
triagem avalia-se a importância de cada caso. A interação do 
academico com o proprietário do ponto de vista de extensão 
universitaria gera um grande conhecimento.        

Ações na área de 
Fruticultura e 
Floricultura (Cópia) 05-
10-2009 

Programa Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aike Anneliese 
Kretzschmar - 
Docente 

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 2010 é 'III Reunião Técnica da 
Cultura da Pereira'. Tanto os projetos  como o evento estão 
vinculados a este programa, e podem ser acessados  no 
formulário específico. 

Programa de Extensão 
Amigo do Carroceiro  

Programa Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Joandes Henrique 
Fonteque - 
Docente 

O projeto é desenvolvido por acadêmicos de medicina 
veterinária, 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 
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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. Os equinos atendidos são submetidos a 
exames clínicos, controle parasitológico, exames 
complementares, casqueamento e ferrageamento corretivos. 
Nos atendimentos são distribuídos 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 realizam palestras abordando  casos 
clínicos mais comuns observados durante os atendimentos 
favorecendo o conhecimento e raciocínio clínico. 
Paralelamente, é oferecido um programa de educação, 
recreação, noções básicas de higiene, medicina preventiva 
para as crianças e aos adultos, e ainda, atividades educativas 
sobre trânsito e cuidados ambientais a fim de torná-los 
cidadãos e agentes ambientais. 

MANEJO FLORESTAL E 
ANÁLISE AMBIENTAL DE 
Araucaria angustifolia 
EM PROPRIEDADES 
RURAIS DO MUNICÍPIO 
DE PAINEL, LAGES/SC 
(Cópia) 30-09-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

André Felipe Hess 
- Docente 

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 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, 
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manutenção e o aporte que fornecem no contexto rural.   

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

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Pedro Higuchi - 
Docente 

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 que os 
proprietários rurais não ficariam estimulados em manter a 
floresta em pé. Por isso, o presente projeto tem como objetivo: 
i) diagnosticar a forma de uso de florestas secundárias por 
proprietários rurais e valorizar os recursos madeireiros e não 
madeireiros. ii) 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. iii) Junto com alunos do ensino médio, 
serão abordados temas sobre a ecologia da Floresta de 
Araucária. 

Projeto de 
Acompanhamento 
Clinico e Cirurgico em 
Grandes Animais 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aury Nunes de 
Moraes - Docente 

Proposta tem como resumo a integração entre a comunidade e 
o orgão público, a universidade, tendo como proposta inicial o 
aprendizado dos academicos, didática dos professores e 
auxilio a outros projetos da universidade. Todos os 
atendimentos são arquivados para que ao final de cada 
semestre tenha- se relatada a casuística da clinica médica de 
grandes animais. Alem disso proporciona a Universidade a 
fazer estudos retrospectivos de ações futuras alem de 
proporcionar um direcionamento baseado na casuística 
encontrada relacionado saude animal, bem como saude 
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publica 

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

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Márcia Regina 
Pfuetzenreiter - 
Docente 

A 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 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. 

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

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Márcia Regina 
Pfuetzenreiter - 
Docente 

Nos bairros periféricos, as famílias convivem com um número 
significativo de animais de estimação e as crianças têm um 
contato intenso com estes animais, que podem ser tanto 
pertencentes às próprias famílias como fazer parte de uma 
população errante que habita os locais próximos às casas. O 
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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 das séries iniciais do ensino fundamental 
enfocando a posse responsável, o bem-estar animal, a 
profilaxia das principais zoonoses e o controle de animais 
sinantrópicos. 

Projeto Medicina 
Veterinária Equina 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Joandes Henrique 
Fonteque - 
Docente 

O projeto é desenvolvido por acadêmicos de medicina 
veterinária, com o objetivo de proporcionar melhores 
condições de vida, de trabalho, bem como proporcionar o 
“bem estar animal” aos eqüinos utilizados na tração animal, 
que muitas vezes devido a falta de informações dos 
proprietários acabam sendo alvo de maus tratos. O projeto 
busca melhorar a condição corporal do equino e 
consequentemente, melhora na renda familiar. 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. 
Os equinos atendidos são submetidos a exames clínicos, 
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controle parasitológico, exames complementares, 
casqueamento e ferrageamento corretivos. 

Projeto Carroceiro 
Cidadão 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Joandes Henrique 
Fonteque - 
Docente 

O  projeto  é  desenvolvido  por  acadêmicos  de  medicina  
veterinária,  com  o  objetivo  de  proporcionar melhores  
condições  de  vida,  de  trabalho,  fornecer  conhecimento  
cultural  e  favorecer  o associativismo. Busca  melhorar  a  
renda  familiar,  fornecer  noções  de  cidadania  e  cuidados  
ambientais  aos  carroceiros. Os  acadêmicos  são  responsáveis  
por  realizar palestras abordando temas relacionados a higiene 
pessoal, importância de se tornar um cidadão e seus direitos e 
cuidados ambientais. Serão desenvolvidas atividades como 
acessoria jurídica, alfabetização de adultos e crianças, serão 
ministradas palestras juntamente com a polícia Militar sobre 
as leis de trânsito e, as carroças receberão luminosos para 
facilitar a identificação e permitir o trabalho noturno. Serão 
realizados minicursos sobre reciclagem e artesanato. Tem-se 
como objetivo montar uma associação de carroceiros e torná-
los agentes ambientais. Eventos como a campanha do agasalho 
e culturais para arrecadação de alimentos serão realizados 
pela equipe do projeto. 

Projeto Medicina 
Preventiva 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Joandes Henrique 
Fonteque - 
Docente 

Em conjunto com o projeto Medicina Equina realiza-se 
atividade de atendimento aos proprietários dos equinos e suas 
famílias, além do atendimento e orientação dos acadêmicos. A 
atividade vem sendo desenvolvida desde o início de 2009, com 
atendimentos semanais dos carroceiros, verificando o seu 
estado de saúde e se necessário feito uma triagem para 
atendimento específico. São realizadas orientações e palestras 
relacionadas a medicina preventiva aos carroceiros e 
atendimentos e orientações posturais aos acadêmicos. Por 
meio do apoio da UNIPLAC, com o curso de odontologia, estão 
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sendo realizados atendimentos efetuando toda parte 
profilática e de restauração bucal.   A equipe de Medicina 
Preventiva juntamente com os acadêmicos desenvolvem 
orientação e palestras aos carroceiros e seus familiares sobre a 
parte profilática e preventiva de zoonoses. 

Coleta seletiva de lixo e 
reciclagem de óleo de 
cozinha em uma escola 
no município de Lages. 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Viviane Aparecida 
Spinelli Schein - 
Docente 

Este projeto tem por objetivo promover a conscientização de 
alunos e de seus familiares de uma escola de ensino 
fundamental da cidade de Lages bem como de alunos e 
funcionários do Centro de Ciências Agroveterinárias da 
UDESC, da importância na coleta seletiva do lixo  e 
reaproveitamento de óleo de cozinha. Para isso, será 
promovida a coleta seletiva do lixo gerado no ambiente escolar 
e a reciclagem do óleo de cozinha para a produção de sabão. 
Serão realizadas palestras de educação ambiental para os 
alunos do ensino fundamental, cursos de capacitação para os  
professores da escola de ensino fundamental e oficinas para as 
mães dos alunos e comunidade interna e externa do CAV. 
Dessa forma, o projeto estará contribuindo para a 
conscientização social da importância da reciclagem e coleta 
seletiva de lixo para o meio ambiente e promovendo uma 
melhor qualidade de vida para todos.  

Pré Cálculo Curso Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alex Fabiano 
Murillo da Costa - 
Docente 

A proposta de curso de extensão de Pré-Cálculo visa propiciar 
uma experiência que facilite a transição da Matemática do 
Ensino Médio para a de nível superior, em especial para o 
Cálculo, incentivando a autonomia e a autocrítica no estudo e 
na superação das dificuldades. Neste projeto será desevolvido 
um curso de matemática básica, apenas para alunos de 
engenharia ambiental, florestal e agronomia iniciantes nestes 
cursos.  Além disto, pretendemos estender a comunidade, 
permitindo que o curso alcance também as pessoas da 
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comunidade em geral, estudantes de ensino fundamental, 
médio e também alunos de outras instituições de 3º grau. 

Olimpíada Municipal de 
Física  (Cópia) 27-10-
2009 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alex Fabiano 
Murillo da Costa - 
Docente 

pretendemos realizar uma olimpíada sobre física nas escolas 
de ensino fundamental e médio do município de Lages. Esta 
atividade visa estimular os alunos da região nas áreas 
proficionais de engenharia e física. Esta é uma atividade de 
desafio que visa estimular a melhora do ensino de física. 

REALIZAÇÃO DE 
EXAMES 
LABORATORIAIS EM 
AUXÍLIO AO 
DIAGNÓSTICO DE CASOS 
CLÍNICOS ATENDIDOS 
NO HOSPITAL DE 
CLÍNICA VETERINÁRIA 
DO CAV-UDESC (Cópia) 
24-06-2009 

Prestação de 
Serviços 

Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mere Erika Saito - 
Docente 

A patologia clínica veterinária é uma verdadeira ferramenta no 
auxílio ao diagnóstico de diversas patogenias que acometem 
os animais domésticos e selvagens. Desta forma, exames como 
hemograma, bioquímica clínica, urinálise e análise de líquidos 
corporais, podem auxiliar de forma decisiva para um 
diagnóstico correto e, conseqüentemente, para o sucesso do 
tratamento e prognóstico. Auxilia também na conduta 
adequada quanto às zoonoses (doenças transmitidas dos 
animais para o ser humano). Este projeto tem como objetivo 
principal o oferecimento 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 do município de Lages e região, prestando um 
serviço à comunidade. Sendo de fundamental importância na 
formação acadêmica, pois complementa os conhecimentos 
teóricos adquiridos sobre as diversas patologias. Com o 
oferecimento 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. 
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XIII Ciclo de Atualizaçao 
em Medicina Veterinária 
- CAMEVE  

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mere Erika Saito - 
Docente 

O XIII CAMEVE será dividido em duas grandes áreas - Animais 
de Produção e Animais de Companhia - sendo que em cada 
área serão desenvolvidas palestras, com profissionais 
qualificados em suas áreas de atuação, mesas redondas sobre 
temas de interesse para os profissionais da área. O XIII 
CAMEVE é direcionado à profissionais e alunos de Medicina 
Veterinária bem como outros profissionais de áreas a fins que 
tenham interesse.  

MANEJO FLORESTAL E 
ANÁLISE AMBIENTAL DE 
Araucaria angustifolia 
EM PROPRIEDADES 
RURAIS DO MUNICÍPIO 
DE PAINEL, LAGES/SC 
(Cópia) 10-11-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

André Felipe Hess 
- Docente 

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 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.   

Percepção ambiental da 
comunidade do entorno 
do PARNAMUL  

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Pedro Volkmer de 
Castilho - Docente 

O Parque Natural Municipal João José Theodoro da Costa Neto, 
é um importante remanescente da floresta Ombrófila Mista, 
em função da biodiversidade, preservação e localização 
estratégica, representa uma excelente opção de lazer, 
educação ambiental e pesquisa. No entanto, nem sempre as 
Unidades de Conservação recebem um tratamento adequado a 
fim de atender os objetivos que justificaram a sua criação. 
Assim se faz necessário a execução de um diagnóstico da 
efetividade da unidade, bem como de tais estratégias e 
programas junto com os visitantes, a população do entorno. A 
avaliação da efetividade do PARNAMUL atuará em públicos 
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distintos, através da aplicação de entrevistas e questionários. 
Tais diagnósticos trarão a realidade das atividades executadas 
na unidade, do perfil dos visitantes, da percepção da 
comunidade do entorno do PARNAMUL, e servirá de indicador 
ao poder público municipal. 

MONITORAMENTO DO 
TEMPO E MANUTENÇÃO  
DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO PARA 
GERENCIAMENTO E USO 
DE DADOS 
METEOROLÓGICOS DA 
ESTAÇÃO 
AGROMETEOROLÓGICA 
DO CAV/UDESC – Lages, 
SC 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Célio Orli Cardoso 
- Docente 

O presente projeto de extensão tem como objetivo a 
continuidade do monitoramento do tempo para a manutenção 
e ampliação do sistema de informações meteorológicas, 
visando sua difusão e acesso on-line das informações 
meteorológicas coletadas na Estação Agrometeorológica do 
CAV/UDESC, 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 5 
anos ininterruptos, que estão armazenados em formulários 
comuns (planilhas de anotações em papel ofício) e necessita 
ser processada em meio digital para sua difusão, atividades 
que serão desenvolvidas pelo bolsista de extensão nesta etapa 
do projeto.   

Análise de Desempenho Curso Centro de Olivio José Soccol O curso será realizado no Setor de Hidráulica, Irrigação e 
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de Sistemas de Irrigação 
Localizada 

Ciências 
Agroveterinária
s 

- Docente 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. 

Energia Renovável - Solar Curso Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mario Nestor 
Ullmann - 
Docente 

O curso será realizado no Setor de Energia Alternativa do 
Departamento de Agronomia do Centro de Ciências 
Agroveterinárias da UDESC, em Lages, SC. 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 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. 

Multiplicação de Plantas 
Arbóreas 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Alexandre 
Ferreira de 
Macedo - Docente 

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 
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com interesse na área e observação para incentivar o seu 
plantio pelos produtores rurais. 

Diagnóstico de Infecções 
virais em animais 
domésticos 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Ubirajara Maciel 
da Costa - 
Docente 

Muitos agentes virais podem disseminar-se rapidamente e seu 
controle depende de um diagnóstico correto. Assim, o 
diagnóstico laboratorial é de suma importância em algumas 
situações como: confirmação de agentes virais de importância 
econômica; diagnóstico de novos vírus; identificação dos 
agentes em doenças multifatoriais, como pneumonias e 
gastroenterites, entre outros. Os vírus que serão estudados são 
responsáveis por importantes patologias nos animais de 
produção e companhia, o que envolve prejuízos consideráveis 
tanto econômicos como sociais. Em bovinos, os Vírus da 
Leucose Bovina e o Herpesvírusbovino I são os mais 
importantes agentes virais relacionados a perdas econômicas 
e reprodutivas. Agentes virais como o vírus da anemia 
infecciosa eqüina, por exemplo, são igualmente importantes 
nos sistemas de criação. Socialmente, o diagnóstico de agentes 
virais em caninos e felinos, principalmente parvovírus e 
morbilivírus em cães e retrovírus e coronavírus em gatos, 
também são importantes. O objetivo deste projeto é o 
oferecimento de testes de diagnóstico viral, que sejam rápidos, 
específicos, sensíveis e de baixo custo, como imunodifusão 
ágar gel, soroneutralização e ELISA. Os resultados obtidos com 
o projeto servirão de suporte para produtores e médicos 
veterinários da região além de fornecer dados epidemiológicos 
sobre as principais enfermidades virais que afetam os animais 
domésticos. 

Parasitologia Animal - 
Diagnóstico de Rotina e 
Assistência Técnica  

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária

Amélia Aparecida 
Sartor - Docente 

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

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

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

João Fert Neto - 
Docente 

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. 

Diagnostico por imagem  Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Ademar 
Dallabrida - 
Docente 

O projeto diagnóstico por imagem é um serviço extra que é 
oferecido a comunidade externa, principalmente as pessoas 
que não podem pagar um exame em uma clinica particular. Os 
exames serão realizados em aulas praticas de radiologia e 
serão realizados pelos alunos com a supervisão do 
professor(es) responsáveis pelo serviço. A metodologia 
empregada é feita por exames radiológicos e ultrasonografia 
para todas as espécies de animais domésticos, exóticos e 
silvestres. Este serviço vai prestar tambem quando necessário 
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exames gratuítos ao projeto amigo carroceiro  

Plantas medicinais, do 
saber popular ao 
científico (Cópia) 02-10-
2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Maria Teresa 
Mattos Aranha - 
Docente 

O projeto proporcionará trocas de experiências no uso e 
memória cultural das plantas  medicinais, como principal 
objetivo de resgate da sabedoria popular. Nas palestras e ou 
visitas no horto do CAV e ou em hortas urbanas e rurais, serão 
desenvolvidos os aspectos técnicos do cultivo e colheita 
corretas das plantas. O trabalho deverá estimular a memória 
afetiva e a busca de informações culturais que os integrantes 
relatarem sobre o conhecimento adquirido de seus 
antepassados no uso de plantas medicinais. Em visitas a 
comunidades seus relatos serão anotados e ou gravados para 
posteriormente comporem o documento de resgate do saber 
popular e o uso de plantas medicinais da região. 

Projeto de 
Acompanhamento 
Clinico, Cirurgico e 
Fisiatria de Pequenos 
Animais  

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Vera Maria 
Villamil Martins - 
Docente 

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 e fisiatria . 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. 

Reativação do Coral do 
CAV (Cópia) 08-10-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Maria Teresa 
Mattos Aranha - 
Docente 

A reativação do coral do  tem como objetivo intregar a 
comunidade do CAV e a comunidade externa. O canto coral 
proporciona aos seus integrantes, a prática do trabalho 
comunitário,uma vez que não se busca destaques individuais, 
mas sim  o conjunto. A educação vocal enfatiza principalmente 
o controle da respiração, o que é essencial para a boa 
circulação sanguinea, aumentando a resistência física do 
praticante.  O canto coral é uma das manifestações de 
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comunicação mais emociantes, e também,  agrega indivíduos 
de diferentes classes sociais, em uma convivência saudável e 
harmoniosa.  Os interessados serão submetidos a avaliação 
quanto a sua sensibilidade musical e a classificação de vozes. 
As vozes femininas serão identificadas e classificadas em 
sopranos e contraltos e as masculinas em tenores e baixos.  O 
trabalho será desenvolvido sob a forma de aulas práticas e 
teóricas e o repertório constará de obras do clássico ao 
contemporâneo, formado de peças sacras, eruditas e 
populares. Inicialmente, os ensaios serão realizados,  para 
cada grupo de voz e logo após,a medida em que houver  
domínio de cada música, os ensaios serão realizados com 
todos os integrantes. As apresentações do grupo serão 
internas e externas a comunidade universitária do CAV. 

Atendimento Médico 
Veterinário de Animais 
Silvestres na Região do 
Planalto Catarinense 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aury Nunes de 
Moraes - Docente 

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

Núcleo de Educação 
Ambiental – NEA – 
Formação de recursos 
Humanos (Cópia) 05-10-
2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Mari Inês 
Carissimi Boff - 
Docente 

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

Atendimento a 
produtores de leite da 
Região de Tubarão 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Ivan Pedro de 
Oliveira Gomes - 
Docente 

 O projeto tem como objetivo principal auxiliar os produtores 
de leite na microrregião de Tubarão a reduzir o índice de 
mortalidade de bovinos de leite, bem como como melhorar as 
técnicas de manejo e alimentação dos mesmos como forma de 
reduzir a incidência de doenças, principalmente, ligadas à 
alimentação e ao manejo dos animais. Na área de Sanidade 
serão acompanhados surtos de enfermidade de bovinos da 
Região, coleta de amostras para diagnóstico destas 
enfermidades. Os resultados obtidos retornarão aos técnicos e 
produtores com orientação técnica específica. De posse dos 
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diagnósticos, serão realizadas palestras aos produtores sobre 
as principais enfermidades diagnosticadas na região, 
orientando-os para adoção de medidas profiláticas. Na área de 
Produção serão realizadas palestras técnicas orientando os 
produtores sobra a alimentação e o manejo dos animais, tendo 
como destaque os animais em crescimento, bezerras e 
novilhas, visando redução do índice de mortalidade e redução 
da idade ao primeiro parto. Os resultados obtidos também 
servirão  para informação técnica aos acadêmicos do Curso de 
Veterinária do CAV.  De posse das informações sobre as 
enfermidades encontradas na Região, os dados serão 
utilizados para Projetos de Pesquisa.     

Orientações na área de 
Fruticultura a produtores 
da região de Lages/SC 
(Cópia) 05-10-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aike Anneliese 
Kretzschmar - 
Docente 

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.  

Desenvolvimento da 
Floricultura na região de 
Lages, SC. (Cópia) 27-10-
2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Aike Anneliese 
Kretzschmar - 
Docente 

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 
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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.  

Determinação do índice e 
da probabilidade de 
paternidade em humanos 
(Cópia) 01-10-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Adelar Mantovani 
- Docente 

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.    
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III Reunião técnica da 
cultura da Pereira 
(Cópia) 06-10-2009 
(Cópia) 07-10-2009 
(Cópia) 27-10-2009 

Evento Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Leo Rufato - 
Docente 

A presente proposta preve a continuidade do evento 'Reunião 
técnica da cultura da pereira', que se realizará no Centro de 
Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Coordenada pelos professores Leo Rufato e Aike 
Anneliese Kretzschmar, contando com mais de 100 
participantes, na primeira edição e 150 pessoas na segunda 
edição entre pesquisadores, produtores, viveiristas, 
produtores e estudantes dos estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Cataria e Rio Grande do Sul. A reunião contará com a 
colaboração das instituições EPAGRI, EMBRAPA, UFPEL e 
FRUTIROL. Os palestrantes abordarão os seguintes temas: 
Dificuldades potenciais para o desenvolvimento da cultura da 
pereira. Tecnologias empregadas para produção de pereiras 
européias no sul do Brasil, Desenvolvimento de cultivares para 
a viabilização da cultura da pereira no Brasil, Tecnologias para 
o aumento da produtividade e regularidade de produção de 
pêra na região sul do Brasil, Alternativas para aumento da 
produtividade na cultura da pereira . Após a realização das 
palestras, serão discutidos estes temas, formaram-se uma 
mesa redonda, com a presença dos palestrantes,  onde se 
debaterá assuntos relacionados com o futuro da cultura no Sul 
do Brasil. Também será programado uma seção de posters 
para apresentação de trabalhos relacionados com a cultura.   

Análise e orientação para 
obtenção de água de 
consumo de qualidade 
utilizada no meio rural 
da região de Lages-SC. 
(Cópia) 07-10-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Gilberto Massashi 
Ide - Docente 

As águas de fontes ou poços utilizados para consumo deverão 
ser monitoradas realizando-se análises microbiológicas e 
químicas bem como a turbidez e cor. A coleta de água será 
realizada percorrendo as residências localizadas no meio 
rural, bimestralmente e também através da divulgação 
incentivando a população a coletar a água e encaminhar ao 
laboratório para serem analisadas. As águas que apresentarem 
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de má qualidade, a população será orientada a realizar 
tratamento e o contínuo monitoramento dessas águas.  Devido 
a imprevistos como o atraso na compra de materiais e o 
período muito chuvoso dos últimos meses, provocaram atraso 
na execução necessitando consequentemente a prorrogação 
desse projeto 

Reeducação Alimentar 
nas Escolas Urbanas do 
Município de Lages, SC 
(Cópia) 05-10-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

Cristiane 
Pellizzaro Batalha 
- Docente 

O projeto de Reeducação Alimentar visa levar aos alunos das 
escolas públicas de Lages, explicações sobre como ter uma 
alimentação saudável no dia-a-dia demonstrando através de 
situações práticas e de fácil entendimento que a saúde é o bem 
mais precioso que possuímos e que isso pode ser obtido 
através de bons hábitos alimentares. O projeto também visa 
fazer comparativos dos diversos tipos de alimentos utilizando 
métodos que demonstrem os malefícios causados por uma má 
alimentação. Os alunos terão aulas teóricas dentro das escolas 
e aulas práticas no NUTA – (Núcleo de Tecnologia de 
Alimentos) do CAV.  Estas aulas práticas serão ministradas 
com enfoque à produção de alimentos naturais e de grande 
potencial nutricional, como a fabricar hortaliças em conserva, 
frutas em calda, cristalizadas, queijos, iogurtes, embutidos 
entre outros.  

Auxilio técnico a 
produtores e técnicos 
Catarinense na área de 
produção, sanidade e 
manejo em suinocultura. 
(Cópia) 02-10-2009 

Projeto Centro de 
Ciências 
Agroveterinária
s 

José Cristani - 
Docente 

O setor de suinocultura do CAV, através deste projeto tem 
como  objetivo auxiliar produtores de suinos do Estado de 
Santa Catarina, nas áreas de produção, manejo e sanidade. 
Difundir novos conhecimentos e tecnicas de produção e buscar 
soluções para os problemas existentes no campo com o 
objetivo de melhorar os indices produtivos nos diferentes 
sistemas de produção de suinos. 
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