
S���� C�������, 25 �� A����� �� 2016  |  Ano 3  |  No 38  |  www.udesc.br  |  facebook.com/udesc | twitter.com/udesc | (48) 3664-8000

A Udesc concluiu a implantação do 
serviço education roaming (eduroam) 
no centro de dados do Campus I, em 
Florianópolis, na semana passada. De-
senvolvido para a comunidade inter-
nacional de educação e pesquisa, esse 
serviço oferece acesso simples, rápido e seguro à inter-
net sem fio de instituições de mais de 60 países (lista em 
http://bit.ly/1NmHEzH) sem a necessidade de o usuário 
ter diversos logins e senhas. 

Para usar o eduroam, basta configurá-lo no com-
putador, celular ou tablet, em um dos sistemas opera-

cionais (Android, iOS, Ubuntu ou Win-
dows 7) para detectar e poder acessar 
uma das redes sem fio cadastradas de 
forma automática.

Desse modo, os alunos, professores 
e técnicos da Udesc já podem acessar a 

internet de milhares de universidades em diferentes cida-
des do Brasil e do mundo usando apenas o login e a senha 
do idUdesc. Por outro lado, estudantes e servidores de ins-
tituições brasileiras e estrangeiras terão acesso à internet 
da Udesc com o login e a senha da sua universidade. 
http://www.udesc.br/?idNoticia=16453

Alunos e servidores da Udesc podem usar login único 
para acessar internet sem fi o em mais de 60 países

Neste mês, a Udesc realizou o workshop “Tecnologias digitais na sala de aula: 
inovações didáticas na universidade”, voltado a professores da instituição, no 
Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), em Florianópolis. Os docen-
tes conheceram plataformas, aplicativos e ferramentas digitais inovadoras para 
uso em sala de aula, em apresentação feita por professores da Suécia. Entre os 
temas debatidos, estiveram: demonstração e uso de ferramentas digitais para 
produção de apresentações; produção de livros digitais (e-books) e sala de aula 
invertida (fl ippad classroom) como recursos didáticos; aplicativos para interati-
vidade e avaliação nas aulas; e programação e datalogia como ferramentas de 
ensino. http://www.udesc.br/?idNoticia=16380

Professores discutem novas tecnologias 
digitais para aplicação em sala de aula

Em 15 de agosto, a Udesc realizou o 1º Fórum das Li-
cenciaturas, em Florianópolis, com debate sobre o tema 
“O projeto institucional para a formação inicial em nível 
superior (cursos de licenciatura) e a formação continua-
da”, que pretende adequar a universidade à Resolução 
nº 002/2015 do Conselho Nacional de Educação (CNE). 
No documento, estão defi nidas as diretrizes curriculares 
nacionais para a formação inicial em nível superior e a 
formação continuada. Outro intuito é estruturar a politi-
ca de informação para os cursos de licenciatura.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16403

Fórum das Licenciaturas apresenta projeto 
institucional para graduações e formação continuada
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Evento foi realizado no 
Auditório da Udesc Esag

Professores da Suécia 
mostraram inovações
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Novo edital do Programa de Apoio à 
Extensão oferece R$ 1,2 milhão e 366 bolsas

FOTO: JULIANA STADNIK AGÊNCIA AL

Programa de subsídio de refeições da 
Udesc atenderá mais de 400 estudantes

A Udesc publicou o resultado da seleção 
do Programa de Subsídio nas Refeições Ofe-
recidas nos Campi (Prosur) para o segundo 
semestre letivo de 2016. O edital, que previa 
até 630 vagas, recebeu 509 pedidos de estu-
dantes de baixa renda, dos quais 425 foram 
concedidos e 84 fi caram indeferidos.

Os contemplados deverão comparecer 
às direções de Extensão entre 31 de agosto 
e 6 de setembro para retirar o primeiro dos 
lotes mensais de tíquetes. Com valor diário 
de R$ 5, o subsídio valerá para o período de 
1º de setembro a 5 de dezembro, de segunda 
a sexta-feira, o que totaliza 77 dias de aula. 
http://www.udesc.br/?idNoticia=16475

Até esta sexta-feira, 26, a Udesc receberá 
pedidos de doadores de sangue para isenção no 
pagamento da taxa de inscrição do Vestibular de 
Verão 2017. Já o prazo para requerimentos pelo 
critério socioeconômico terminou em 4 de agosto. 
A isenção pode ser pedida por interessados que 
doaram, pelo menos, três vezes no período de um 
ano e já fi nalizaram o ensino médio ou concluirão 
esse grau de ensino até a data da matrícula na uni-
versidade. As inscrições nos cursos do vestibular 
fi carão abertas entre 5 de setembro e 7 de outu-
bro, enquanto as provas ocorrerão em 27 de no-
vembro. http://www.udesc.br/?idNoticia=16476

Doadores de sangue podem pedir isenção 
na taxa do Vestibular de Verão até sexta

A Udesc lançou o novo edital do Programa de Apoio à 
Extensão (Paex), que ofertará recursos de R$ 1,2 milhão 
e 366 bolsas para ações de extensão entre 1º de março e 
31 de dezembro de 2017.

Os programas e as ações isoladas deverão ser inscri-
tas por professores da Udesc que sejam efetivos e este-
jam no exercício das atividades.

Para os programas, haverá fi nanciamento de até 
R$ 8 mil e concessão de até três bolsas de extensão. Já 

as ações isoladas terão o valor de R$ 2 mil e uma bolsa 
como limites de pedido.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16411

Interessados devem 
ter doado, pelo 

menos, três vezes no 
período de um ano

Benefício deste 
semestre poderá 

ser usado entre 
setembro e dezembro
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Mapeamento identifi cará fl orestas plantadas 
de eucalipto e pínus na Serra Catarinense

Nos próximos seis meses, a Udesc Lages realizará um inventário 
das fl orestas plantadas de eucalipto e pínus na Serra Catarinense, em 
parceria com o Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias e Ta-
noarias de Lages (Sindimadeira). 

De acordo com um dos coordenadores do projeto, professor Mar-
cos Schimalski, do curso de Engenharia Florestal, o levantamento per-
mite localizar as fl orestas a partir de imagens detalhadas de satélite. 
“Isso possibilita que os futuros investidores tenham noção do total de 
áreas plantadas e da estimativa de fl orestas na região, coisa que atual-
mente não possuímos.” http://www.udesc.br/?idNoticia=16414

O professor Paolo Moser, do curso de Engenharia de 
Software da Udesc Ibirama, fez estágio na Universidade de 
Minnesota, dos Estados Unidos, em julho, para desenvol-
ver um estudo sobre modelagem de mudanças de estoque 
de carbono em fl orestas amazônicas, tema do seu projeto 
de doutorado.

O objetivo principal é desenvolver uma metodologia 
para estimar a dinâmica de mudança de uso do solo, que 
permitirá inferências sobre fatores de emissão de carbono 
em importantes protocolos ambientais, como o de Kyo-
to, que adotou compromissos mais rígidos na redução da 
emissão de gases que afeta o efeito estufa.

Mestre em Estatística Aplicada à Engenharia Florestal, 
Moser desenvolve seu projeto de doutorado, denominado 

“Métodos não-paramétricos para estimação de atributos 
fl orestais a partir de dados de inventário terrestre e remo-
tamente situados”, no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental da Universidade Regional de Blu-
menau (Furb). http://www.udesc.br/?idNoticia=16459

Professor faz estágio nos EUA 
para estudo sobre carbono 
em fl orestas amazônicas

Mestranda da Udesc Lages recebe prêmio 
da Sociedade Brasileira de Zootecnia

A estudante Eveline Caterine Sandri, do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Animal da Udesc Lages, recebeu 
o prêmio Nicolau Athanassof, atribuído à melhor dissertação 
de mestrado, durante a 53ª Reunião Anual da Sociedade Bra-
sileira de Zootecnia, em Gramado (RS), no início deste mês. 
Na pesquisa, Eveline avaliou a ação de dois componentes 
químicos na glândula mamária de ovelhas: o ácido linoleico 
conjugado (CLA) e um agonista sintético dos receptores ati-
vados por proliferadores de peroxissomo gama (PPARγ). O 
resultado apontou que os dois elementos modifi cam a gor-
dura do leite, mas sem afetar o teor de lactose e a produção.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16388
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Pesquisa quer desenvolver 
método para estimar dinâmica 
de mudança de uso do solo

Parceria entre 
universidade 

e sindicato foi 
fechada neste mês

Acadêmica foi 
a única mulher 

premiada na área 
de Produção Animal
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EXPEDIENTE

Evento internacional de 
educação ocorrerá no início
de setembro, em Joinville
Em 5 e 6 de setembro, a Udesc Joinville promo-
verá o 2º Colóquio Luso-Brasileiro de Educação 
(Colbeduca), que abordará assuntos nas áreas 
de tecnologia educacional, educação mate-
mática, ensino de ciências e desenvolvimento 
curricular. É possível se inscrever e conferir a 
programação completa em http://colbeduca.
wixsite.com/colbeduca. 
http://www.udesc.br/?idNoticia=16432

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos terá abertura o� cial em Pinhalzinho

Seminário em Florianópolis debaterá saúde de idosas com incontinência urinária

Udesc realiza Ciclo de Investigações 
em Artes Visuais a partir de segunda
O Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
da Udesc realizará a 11ª edição do Ciclo de In-
vestigações em Artes Visuais entre segunda, 29, 
e quarta-feira, 31, no Bairro Itacorubi, em Flo-
rianópolis.  A abertura terá o artista multimídia, 
curador e crítico Ricardo Basbaum, professor da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
com o tema “A universidade como parte do circuito de ar-
tes”. http://www.udesc.br/?idNoticia=16482

Para discutir a saúde de mulheres idosas com incontinência 
urinária, a Udesc Ce� d sediará o 1º Seminário Saúde da Mu-
lher em 2 e 3 de setembro, no Bairro Coqueiros, em Florianó-

polis. Alunos de graduação e pós-graduação e pro� ssionais 
da área da saúde podem se inscrever pela internet até quarta-
-feira, 31. http://www.udesc.br/?idNoticia=16401

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da Udesc Oeste fará a abertura o� cial do mestra-
do com uma aula inaugural em 1º de setembro, às 19h, no 
Auditório da Câmara Municipal de Pinhalzinho. Na palestra, 

o professor Márcio Antônio Mazutti, da Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM), falará sobre os desa� os da pós-
graduação na área de alimentos. 
http://www.udesc.br/?idNoticia=16384

Semana da Educação Fiscal promove 
palestras e o� cinas a partir de segunda
A partir de segunda-feira, 
29, uma série de eventos 
marcará a 2ª Semana de 
Educação Fiscal em Floria-
nópolis, promovida pela 
Udesc Esag, por meio do programa de extensão Habilis - 
Ateliê de Economia e Finanças, com diversos parceiros. Se-
gundo a coordenadora da ação, professora Ivoneti da Silva 
Ramos, “o tema da educação � scal está relacionado ao es-
clarecimento do cidadão em temas como controle social, 
qualidade dos gastos públicos e contribuição social dos 
tributos, no intuito de estimular e quali� car a participação 
social”. http://www.udesc.br/?idNoticia=16488

Con� ra a programação em http://bit.ly/2bWvntJ.

P�������: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom) | S��������� �� C����������: Luiz Eduardo Schmitt
E�����: Rodrigo Brüning Schmitt  |  J����������: Carolina Hommerding, Celia Penteado, Gustavo Cabral Vaz, Isabela Vargas, Laís Moser, Tatiane Rosa Machado da Silva e Valmor Pizzetti  

P������ G������: Christiane Dalla Costa | ����������: Gustavo Cabral Vaz e Fê Pimentel Teixeira

L��� ���� ��: www.udesc.br
E���� �� �������: comunicacao@udesc.br  |  Telefone: (48) 3664-8009


