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Concurso de 
fotografi as
Até 29 de setembro, fi carão 
abertas as inscrições para 
o Concurso de Fotografi as 
2014 da Universidade do 
Estado de Santa Catarina 
(Udesc), que aborda o tema “Conexões: 
Udesc 50 anos” e oferece R$ 16 mil em 
prêmios. Organizado pela Pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e Comunidade (Proex), o 
concurso é gratutito e aberto a todos que 
residem em Santa Catarina.

Mais informações podem ser obtidas com a 
Proex pelo telefone (48) 3321-8037, das 13h às 
19h, e pelo e-mail proex.reitoria@udesc.br.

Apresentação
O “Udesc para todos” é um boletim 
quinzenal com resumos de notícias 
que são de interesse público e 
relativas à instituição. Além de notas 
jornalísticas, a ideia é compartilhar 
eventos gratuitos e de qualidade, como 
apresentações culturais, concursos e 
palestras interessantes “para todos”. 
O informativo é publicado em versão 
digital e disponibilizado no Portal da 
Udesc (www.udesc.br/paratodos), 
sendo também enviado a todos aqueles 
que tiverem interesse em recebê-lo. Se 
quiser indicar o boletim “Udesc para 
todos” para algum conhecido, envie um 
e-mail para comunicacao@udesc.br.

Cursos da 
Udesc são bem 
avaliados no Guia 
do Estudante 
da Abril 2014

Vinte e cinco cursos de graduação 
oferecidos pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc) 
foram bem avaliados na edição de 2014 
do Guia do Estudante da Editora Abril. 
Três desses cursos, Design, Moda  e 
Pedagogia, receberam a nota máxima 
(cinco estrelas). Outros 16 cursos 
ganharam quatro estrelas (muito 
bom): Agronomia, Administração, 
Administração Pública, Artes Visuais, 
Biblioteconomia, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Educação Física, 
Enfermagem, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Fisioterapia, Medicina Veterinária, 
Música e Sistemas de Informação.  

Com três estrelas (bom), o Guia do 
Estudante Abril premiou mais seis cursos 
da universidade catarinense: Arquitetura 
e Urbanismo, Ciência da Computação, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia 
Civil, Engenharia Florestal e Zootecnia. 



2 |  18 �� S������� �� 2014

Eleições, direitos 
do consumidor 
e de família
Quatro publicações com informações sobre 
as eleições e os direitos do consumidor e de 
direitos de família  foram lançadas pelo projeto 
de extensão Cidadania é Direito, desenvolvido 
no Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (Esag), da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc).
O material sobre eleições inclui as 
atribuições do presidente, senador, 
governador e deputado, além dos 
requisitos para concorrer aos cargos. 

O material sobre direitos de consumidor 
contém informações sobre recall, prazos para 
reclamação, publicidade, práticas abusivas e 
cadastros de clientes. O de direitos de família 
aborda princípios constitucionais, regime 
de bens, divórcio, união estável e pensão 
alimentícia. O material está disponível em 
formato digital no portal da Udesc Esag.

Udesc Lages realiza 
atendimento 
especializado em 
animais silvestres
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Mestrado e 
doutorado em Teatro
Estão abertas as inscrições para os curso de 
mestrado e doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Teatro do Centro de Artes (Ceart), 
da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) em Florianópolis. O prazo para se 
candidatar às turmas, que começarão a ter aula 
no primeiro semestre de 2015, irá até o dia 30.

O programa está estruturado em duas linhas 
de pesquisa: Linguagens Cênicas, Corpo e 
Subjetividade e Teatro, Sociedade e Criação 
Cênica. No mestrado, haverá até 20 vagas e, no 
doutorado, até 14. Mais informações pelo telefone 
48 3321-8353 e pelo e-mail ppgt.ceart@udesc.br.

Grupo de Estudos em Animais Silvestres 
existe desde 2003 na Udesc Lages

Pelo menos 11 animais silvestres estão abrigados 
no Hospital de Clínica Veterinária do Centro de 
Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages. 
O setor abriga ainda o projeto de extensão de 
Acompanhamento de Animais Silvestres do 
Planalto Catarinense e conta com a colaboração 
de bolsistas e alunos do Grupo de Estudos em 
Animais Silvestres (Geas), da Udesc Lages. 

Em 2013 foram atendidos 85 animais, número 
que já foi superado este ano. A direção do 
hospital autoriza a realização de todos os 
procedimentos clínicos e cirúrgicos sem custo, o 
que é fundamental na recuperação dos animais. 
Atualmente, a maior difi culdade é falta de 
espaço e, por isso, o setor está em busca de 
apoio, parcerias e recursos para o projeto a fi m 
de melhorar a qualidade do atendimento.
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O Grupo de Estudos da Terceira Idade (Geti), 
programa de extensão mais antigo da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc) em atividade, 
completa 25 anos na segunda-feira, 22. Criado 
em 1989, o Geti mantém 17 ações que promovem 
gratuitamente atividade física, qualidade de vida, 
educação e terapia a mais de 400 idosos, no Centro 
de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d), unidade 
da Udesc no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

Para marcar o aniversário, o Geti fará um 
encontro entre os participantes, professores e 
alunos envolvidos na segunda-feira, a partir das 
14h, no Auditório da Udesc Cefi d. O encontro 
aberto à comunidade terá apresentações 
do grupo de canto do Geti, depoimentos 
de participantes, homenagens e palestra 
sobre “envelhecimento bem sucedido”.

Ciência sem 
Fronteiras
O programa Ciência sem Fronteiras, 
do governo federal, fará inscrições 
até o fi m de setembro para bolsas de 
estudo de graduação-sanduíche em 21 
países: Alemanha, Austrália, Áustria, 
Bélgica, Canadá, China, Coreia do Sul, 
Espanha, Estados Unidos, Finlândia, 
França, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, 
Polônia, Reino Unido e Suécia.

Mais informações podem ser obtidas 
com a Coordenadoria do Ciência 
sem Fronteiras da Udesc pelo 
e-mail csfronteiras.proppg@udesc.br, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 19h

Colóquio 
Civilização 2014
O Centro de Ciências Humanas e da 
Educação (Faed), da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc), por 
meio do programa de extensão Civilização, 
Filosofi a e Interpretação, promoverá, em 7 
de novembro o Colóquio Civilização 2014. 

O encontro abordará a temática “Leitura e 
escrita na construção do conhecimento” e 
será realizado na Faculdade Municipal de 
Palhoça. As inscrições para submissão de 
trabalhos nas áreas de áreas de Filosofi a, 
Artes, Educação, Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas estão abertas e podem ser realizadas 
até 6 de outubro.Mais informações sobre a 
submissão de trabalhos no blog do evento.

Grupo de 
Estudos da 
Terceira Idade da 
Udesc completa 
25 anos Participantes do Geti participam de aula de pilates

Faculdade Universitária de Dublin, na Irlanda 

F�
��

: D
��

��
��

��
�

F�
��

: C
��

��
��

 C
�

��
�



4 |  18 �� S������� �� 2014

F�
��

: V
��

�
� 

F�
��

��
��

�
�

F�
��

: D
��

��
��

��
�

Larva já desenvolveu 
vários jogos importantes 
de cunho social

Representantes do 
centro infantil e 

estudantes em aula 
que marcou início 

do projeto

Destaque em 
evento nacional 
sobre jogos 
digitais
O artigo científi co “Molde — Uma 
Metodologia para Projeto de Níveis em 
Jogos Sérios baseada em Medidas” está 
entre os três melhores trabalhos submetidos 
ao 13o Simpósio Brasileiro de Jogos e 

Entretenimento Digital, que neste ano recebeu 736 trabalhos e é 
considerado o mais importante evento da área de games no Brasil.

O artigo foi produzido pelos integrantes do Laboratório 
de Pesquisas em Aplicações Visuais (Larva) , grupo que 
desenvolve pesquisas na área de Processamento Gráfi co, 
incluindo jogos, e faz parte do Mestrado em Computação 
Aplicada, oferecido gratuitamente pela Udesc Joinville.

Poder 
Judiciário 
aprova 
projeto da 
Udesc Ibirama 
para centro 
infantil

A Comarca de Ibirama 
aprovou o projeto Bosque das 
Abelhinhas, que foi elaborado 
por alunos da Especialização 
em Controladoria e Finanças 
do Centro de Educação Superior 
do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), 
da Udesc, para o Centro de 
Educação Infantil Abelhinha 
Feliz, que receberá R$ 29.069,20 
para a implantação da proposta.

A coordenadora do projeto, 
professora Vaklyrie Fabre, 
conta que haverá arborização, 
bosque com casinhas de 
madeira, bancada externa para 
trabalhos com argila e horta, 
além de recursos audiovisuais, 
para usufruto dos alunos do 
centro infantil, que fi ca no 
Bairro Ribeirão Areado.
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A Udesc oferece aulas de 
Iôga antigo, ministradas 
por Pedro Rangel, aluno 

do Centro de Artes (Ceart). 
As aulas são abertas a 
servidores e alunos da 

universidade e ocorrem às 
quintas-feiras, das 8h30 

às 9h30 e no Laboratório 
2 do Departamento de 

Artes Cênicas da Udesc. 
Não é necessário  fazer 
inscrição prévia, apenas 
estar em boa condição 
física e utilizar roupas 
leves que permitam 

a  movimentação. As vagas 
são limitadas e a prioridade 

é por ordem de chegada.

EXPEDIENTE
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Agenda
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A Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc), por 
meio do programa de extensão 
Pianíssimo, recebe os pianistas 
estrangeiros Roderigo Robles 
de Medina e Mariana Airaudo 
Lorenzo, para um recital 
gratuito e aberto ao público em 
30 de setembro, às 19h30 no 
Auditório de Música da Udesc 
Ceart. O repertório do duo é 
composto de obras de Mozart, 
Rachmaninoff  e Piazzolla.

 P������� ����� C�������

O programa Viva Bem Udesc 
promove a palestra “Coaching — 
Fazendo Escolhas Conscientes” 
em 24 de setembro, às 14h no 
campus do Bairro Itacorubi. O 
encontro abordará o processo 
de consciência para fazer 
escolhas mais assertivas, 
em busca de uma vida plena 
e equilibrada. As inscrições 
poderão ser feitas no horário das 
palestras, que ocorrerão na Sala 
146 do Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas 
(Esag), em Florianópolis.

 M����� �� D���� 

Ingressos gratuitos para a 12a 
Mostra de Dança Udesc Cefi d  
podem ser retirados nas bilheterias 
dos teatros Pedro Ivo Campos 
(no Centro Administrativo do 
Governo do Estado), Álvaro 
de Carvalho (TAC) e do Centro 
Integrado de Cultura (CIC), 
em Florianópolis. As entradas 
podem ser trocadas por um quilo 
de alimento não perecível. A 
mostra, com apresentações de 22 
coreografi as de grupos de todo 
o Estado, está marcada para 25 
de setembro, às 20h, no Teatro 
Pedro Ivo. O evento é gratuito e 
a programação completa está 
disponível no site www.cefi d.
udesc.br/mostradedanca.

 “F������ �� M����”
O grupo de pesquisa Educação, 
Arte e Inclusão, da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc), 
promove mais um encontro do 
projeto “Família no Museu — Um 
Encontro Inclusivo” no domingo, 21, 
das 15h às 17h, no Museu da Imagem 
e do Som (MIS), em Florianópolis. A 
iniciativa leva famílias e pessoas com 
necessidades especiais a espaços 
culturais da capital catarinense. A 
participação no evento é gratuita 
e a inscrição deve ser feita pelo 
telefone (48) 3321-8471 ou e-mail 
lfamilianomuseu@gmail.com.


