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No dia 8, a Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) lançou a pe-
dra fundamental para o início da obra 
do novo prédio do Centro de Educação 
Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), 
em Ibirama, que abrigará mais de 40 
salas de aula e laboratórios de Engenha-
ria Sanitária, Engenharia de Software e 
Ciências Contábeis. Ao todo, a universi-
dade estadual investirá recursos de R$ 
5.933.702,50.

A Udesc também vem construindo 
edifícios nos centros de ensino de Bal-
neário Camboriú, Joinville, Lages (Enge-
nharia Florestal) e Pinhalzinho, além de 
estar trabalhando nos projetos de novos 
prédios em Florianópolis (Ceart e Esag) e 
em São Bento do Sul.

Um grupo de 20 pesquisadores de oito instituições catarinen-
ses de ensino superior se reuniu no Centro de Educação a Distância 
(Cead), da Udesc em Florianópolis, no dia 2, para debater o projeto 
“Ambientalização e sustentabilidade na educação superior: subsídios 
às políticas institucionais em Santa Catarina”. Além da Udesc, a ini-
ciativa tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Estado de Santa Catarina (Fapesc) e das seguintes universidades: Uni-
febe, Univali, Unoesc, Unisul, Unidavi, Unesc e Uniplac. 

Duas iniciativas promovidas pela Udesc em setembro, em Floria-
nópolis, surpreenderam os organizadores. O concerto beneficente da 
Orquestra Acadêmica arrecadou cerca de 300 brinquedos, enquanto a 
13ª Mostra de Dança da Udesc angariou 500 quilos de alimentos não 
perecíveis. Os brinquedos foram doados a três entidades da Capital 
assistidas pelo Centro de Ciências da Administração e Socioeconômi-
cas (Esag). Já a mostra, que foi realizada pelo Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte (Cefid), destinou os alimentos ao programa Mesa 
Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc), que também os distribuiu 
a entidades de Florianópolis.
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Pedra fundamental para obra de edifício em Ibirama

Sustentabilidade no ensino superior

Ações sociais da Udesc arrecadam
centenas de brinquedos e alimentos 

Reitor (à esquerda), 
docentes do centro e 
autoridades públicas 
descerraram placa

Professora Mara Lúcia Figueiredo 
(à direita), da Unifebe, é a 
coordenadora-geral da ação
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Creche da Pastoral São 
Francisco de Assis foi uma 
das entidades benefeciadas
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O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), 
unidade da Udesc em Lages, e o diretor-geral, 
João Fert Neto, foram homenageados pela As-
sociação Catarinense de Engenheiros Florestais 
(Acef). A entrega de uma medalha à instituição e 
de uma placa ao diretor aconteceu durante o 11º 
Simpósio Florestal Catarinense, em Xanxerê, no 
dia 1º. Em 2016, a Udesc Lages sediará o even-
to pela terceira vez. O centro recebeu a Medalha 
Destaque Florestal 2015 pelos trabalhos relacio-
nados ao setor florestal catarinense e brasileiro 
nos últimos dez anos. 

Udesc recebe homenagem 
da Associação Catarinense 
de Engenheiros Florestais

No dia 6, o Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da 
Udesc em Joinville, promoveu evento alusivo ao movimen-
to Outubro Rosa, campanha mundial de luta contra o cân-
cer de mama. A ação foi realizada em 
uma tenda montada ao lado do Restau-
rante Universitário, sob organização do 
Serviço de Orientação ao Estudante 
(SOE). Na ocasião, as enfermeiras do 

SOE, Fernanda Spiller e Janaína Sanches, conversaram, 
com as mais de cem participantes sobre a prevenção dos 
cânceres de colo de útero e de mama.  Além da conscien-

tização para a prevenção, houve orientações de 
automaquiagem e serviço de massagens corpo-
rais rápidas.

Programação alusiva ao Outubro Rosa 
reúne mais de cem mulheres em Joinville

A estudante Júlia Guizoni Danielski, do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo do  Centro de Educação Superior da 
Região Sul (Ceres), da Udesc em Laguna, ficou em primeiro 
lugar no concurso de fotografias “Eu e o Patrimônio Cul-
tural”, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) em todo o País. O resultado foi 
anunciado no dia 2. O concurso estimulou a produção de 
fotos sobre a relação da sociedade civil com monumentos 
e manifestações culturais do Brasil. O resultado foi divulga-
do na página do Iphan no Facebook e, ao todo, houve mais 
de 400 participantes. Os três melhores colocados ganharão 
publicações e terão suas imagens, assim como os demais 
candidatos, presentes em uma galeria do site do instituto.

Aluna da Udesc Laguna vence 
concurso de foto do Iphan

Um estudo de alunas do curso de Enfermagem do Centro 
de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, constatou 
que a etnia branca predominante em grande parte da popu-
lação da região e a forma de sustento baseada no trabalho 
agrícola têm contribuído para a ocorrência de câncer de pele 
nos trabalhadores rurais locais.  A análise das estudantes Ga-

briela Rebaschini, Gicélia Pittigliani, Jéssica Oliveira, Jéssica 
Rohden e Karine Ribeiro mostra que esses trabalhadores não 
estão conscientes dos riscos da exposição prolongada ao sol, 
já que não usam proteção adequada. O trabalho das acadêmi-
cas, que foi coordenado pelas professoras Marta Kolhs e Carla 
Argenta, saiu na edição nº 162 do caderno Sul Brasil Rural.

Análise da Udesc Oeste aponta causas para câncer de pele 

João Fert 
Neto (à 
esquerda) 
recebeu  
uma placa

Imagem feita por 
acadêmica mostra 
estátua da Glória

Oficina de automaquiagem com a consultora Ana
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Entre 23 e 31 de outubro, eventos simultâneos serão promovidos em diversos locais 
de Joinville no ação intitulada Semana Lixo Zero. A iniciativa é do Instituto Lixo Zero Brasil 
e conta com o apoio do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc. Na programa-
ção, estão previstas palestras, oficinas e workshops. Informações sobre o evento e o link 
para as inscrições estão disponíveis no site http://semanalixozerojoinville.com.br.

Semana Lixo Zero

A Revista Apotheke, do Centro de Artes (Ceart), da Udesc, receberá traba-
lhos científicos inéditos sobre processo criativo até 30 de novembro. Criada nes-
te ano, a Apotheke se dedica à publicação de trabalhos inéditos de educação de 
Artes. Pelo e-mail revistaapotheke@gmail.com, são aceitos artigos, resenhas, 
entrevistas, traduções e resultados de investigações baseadas nas Artes (IBA) e 
de acordo com as diretrizes. 

Revista de Artes Visuais aceita
trabalhos para próxima edição

O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, 
teve dois projetos de extensão aprovados para a 3ª Feira de Ciência, 
Inovação e Tecnologia de Joinville (Fecitej). Os projetos de extensão 
Assistiva – Tecnologia para a Inclusão Social e Ciência ao Alcance de 
Todos (CAT) estão entre os 20 trabalhos de ensino superior selecio-
nados. Organizada pela Secretaria de Educação de Joinville, a Feci-
tej é parte da programação da Expoinovação 2015 e ocorrerá entre 
20 e 22 de outubro, no Expocentro Edmundo Doubrawa. 

Udesc na Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia de Joinville

O Centro de Educação Superior do 
Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc em 
Ibirama, desenvolve, desde março, o 
projeto de extensão Memórias de uma 
morada, com pesquisas bibliográficas, 
cartográficas e documentais do acervo 
de órgãos públicos e entrevistas com 
moradores da região. A iniciativa pre-
tende valorizar o legado da imigração 
no Alto Vale do Itajaí e reconhecer o 
patrimônio de edificações e traços ar-
quitetônicos de casas construídas nos 
séculos 19 e 20. O resultado da inicia-
tiva será apresentado no 11º Encontro 
de Extensão da Udesc, que será reali-
zado de 4 a 6 de novembro, no Centro 
de Educação Superior da Região Sul 
(Ceres), em Laguna.

Udesc Ibirama pesquisa edificações antigas da região
Casa que pertencia 
à família Larsen é 
uma das edificações

Revista Apotheke, do Centro de Artes (Ceart)
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3ª Conferência Internacional 
Online de Educação Sexual 
Em parceria com duas instituições brasileiras e três uni-
versidades portuguesas, o Centro de Educação a Dis-
tância (Cead), da Udesc, está promovendo a terceira 
edição da Conferência Internacional Online de Educa-
ção Sexual (Coes). O evento, que será realizado entre 5 e 7 de novembro, ficará com inscrições abertas na internet até 23 de 
outubro para acadêmicos, professores, pesquisadores e organizações não governamentais. A programação preliminar já 
está disponível no site oficial.

Jogos Universitários do Oeste em novembro
O Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, organizará a terceira edição dos Jogos Universitários do 
Oeste de 7 a 8 de novembro, em Pinhalzinho, com a disputa de seis modalidades por equipe de acadêmicos de univer-
sidades da região.  Cada instituição poderá inscrever duas equipes no máximo por modalidade até 31 de outubro pelo 
e-mail emerson.bk@hotmail.com e pelos telefones (49) 8880-1672 e 8428-0416.

Inscrições abertas à formação 
complementar em Administração
Estão abertas, até 3 de novembro, as inscrições para o 
programa de extensão Esag Sênior 2016, que oferece 
formação complementar em Administração para pes-
soas com mais de 45 anos, no Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas (Esag), da Udesc 
em Florianópolis. Gratuito e com um ano de duração, 
o programa prevê aulas três vezes por semana (segun-
da, quarta e sexta-feira, das 14h às 17h40). As inscri-
ções devem ser feitas pessoalmente na Coordenação 
da Esag Sênior, no campus da Udesc no Bairro Itacorubi, entre 14h e 18h. São ofertadas 50 vagas.

4º Workshop de Projetos para 
organizações do terceiro setor
Estão abertas as inscrições para o 4º Workshop de 
Projetos do escritório PMO Esag, voltado a ges-
tores de organizações do terceiro setor, acadê-
micos de demais interessados, que será realizado 
no próximo dia 29, no Centro de Ciências da Ad-
ministração e Socioeconômicas (Esag), da Udesc 
em Florianópolis. A programação inclui uma série 
de palestras e oficinas no Laboratório de Informá-
tica, entre 8h30 e 18h15. As inscrições são gratui-
tas, com vagas limitadas, e devem ser feitas pelo 
e-mail pmo.udesc.esag@gmail.com.


