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Prestes a ser formar economista pela Udesc, a acadêmi-
ca Amanda Giehl participa de um projeto internacional de 
pesquisa, o Big Data Project, na Universidade de Harvard, 
dos Estados Unidos.  Iniciado em janeiro, o projeto mobiliza 
11 pesquisadores do Brasil, Índia, Austrália, Reino Unido, Co-
réia do Sul e Rússia.

A experiência, com dois meses de duraçao, será conclu-
ída neste mês, quando Amanda retornará ao Brasil para sua 
formatura na Udesc Esag – mas, segundo a acadêmica, há 
possibilidade do trabalho ser estendido após o retorno dos 
pesquisadores ao país de origem.

Um grupo de empresários de Israel veio ao Brasil a 
convite do professor Alexandre Tadeu Paulino, do Cen-
tro de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc em 
Pinhalzinho e expôs às lideranças políticas e industriais 
da região as vantagens na instalação de uma usina para 
transformar os dejetos de aves, suínos e gado em biogás.

O grupo, ligado à empresa Brum Emprendimentos, 
reuniu-se no dia 23, em Chapecó, e no dia 24, em Pinhal-

zinho e em Xavantina, sempre com as presenças dos pre-
feitos, vereadores e empresários desses municípios. “Eles 
dão a usina pronta para quem se interessar”, diz o profes-
sor, destacando que os empresários israelenses já instala-
ram usinas em 27 países. 

Além da eliminação dos dejetos e da geração de em-
prego, “a usina dá muito lucro com a venda da energia e 
fertilizantes”, diz Paulino.

Núcleo Extensionista Rondon da Udesc fará
ação contra zika vírus, dengue e chikungunya

Estudante da Udesc participa de 
projeto de pesquisa em Harvard

Udesc Oeste traz empresários de Israel
para mostrar benefícios de usina de biogás

Nesta semana, o Núcleo Extensionista Rondon (NER), da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), deu início 
à Operação Alto Vale que atenderá, até 12 de março, o núme-
ro recorde de 21 municípios. Neste sábado, os participantes 
farão uma campanha para informar a população sobre as 
medidas necessárias contra o mosquito Aedes aegypti, que 
transmite doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. 

Os municípios do Alto Vale do Itajaí receberão equipes 
formadas por 262 acadêmicos, professores e técnicos da 
Udesc, além de representantes de sete instituições parceiras 
de ensino superior. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (48) 3664-8029, das 13h às 19h, pelo e-mail projron-
don09@gmail.com e na página do núcleo no Facebook.
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Em 23 de fevereiro, o Centro de Ciências Agroverianárias 
(CAV), da Udesc em Lages, promoveu um workshop sobre 
a aplicação de drones nos setores agrícola e florestal. O 
curso reuniu estudantes de Engenharia Florestal e de 
Agronomia da Udesc Lages. 

O workshop, ministrado por 
uma empresa de Florianópolis, 
abordou a evolução dos veículos 

aéreos não tripulados (vants), legislação e elaboração de 
planos de voo. Depois da teoria, os participantes assistiram 

a uma demonstração prática de voo no campus. 
“A Udesc está sempre inovando em pesquisas 

e os nossos estudantes devem tornar o conheci-
mento emergente, com os diferenciais que a uni-

versidade possibilita”, diz o professor Marcos 
Schimalski, que organizou o encontro.

Neste mês, foram realizadas as primeiras reuniões de 
2016 para a implantação do Plano de Gerenciamento dos Ris-
cos de Desastres de Ibirama (Plagerd), que tem, como mode-
lo, a tese do professor Marino Luiz Eyerkaufer, do Centro de 
Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc.

O encontro, realizado na prefeitura e coordenado por 

Eyerkaufer, contou com a presença de consultore estran-
geiros, vereadores, professores e alunos da Udesc Ibirama, 
além de voluntários da defesa civil e o grupo implementa-
dor do Plagerd, composto por 27 entidades comunitárias. 
Segundo Eyerkaufer, o plano prevenirá e reduzirá os preju-
ízos com as catástrofes.

Aplicação de drones é tema de workshop na Udesc Lages

Prefeitura de Ibirama começa a definir
plano baseado em tese de professor da Udesc

A Udesc segue com o prazo aberto para os candidatos 
solicitarem isenção no pagamento da taxa de inscrição do 
Vestibular de Inverno 2016 pelo critério socioeconômico e 
por doação de sangue. Já as inscrições para os cursos come-
çarão em abril e as provas serão realizadas em 5 de junho.

O benefício pode ser pedido por interessados que já te-
nham finalizado o ensino médio ou estejam em fase de con-

clusão até a data da matrícula na Udesc. O pedido para o cri-
tério socioeconômico precisa ser feito até segunda-feira, 7, e 
para doador de sangue, até o dia 28. Os pedidos aprovados 
serão divulgados na página www.vestibular.udesc.br a partir 
de 31 de março. Mais informações sobre a isenção podem ser 
obtidas pelo telefone (48) 3664-8092, das 13h às 19h, e pelo 
e-mail vestiba@udesc.br.

Prazo aberto para pedir isenção da taxa do Vestibular de Inverno 
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Os drones podem 
monitorar florestas 
e áreas agricolas
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Núcleo de Cardiologia e Medicina  
do Exercício volta às atividades
O Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício, do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Udesc, reiniciou suas 
atividades e está com inscrições abertas para as comunidades 
interna e externa. Os participantes chegam ao núcleo depois do 
encaminhamento médico e têm avaliação individual, que inclui 
fatores como qualidade de vida, função sexual, peso e altura e 
teste físico.  Com base na avaliação e em testes e exames labora-
toriais, cada paciente ganha uma programação específica. O foco 
do núcleo envolve avaliação, prevenção e reabilitação de doenças 
cardiopulmonares e metabólicas, em um processo educativo vol-
tado à promoção de hábitos saudáveis de vida. Mais informações 
podem ser obtidas com o núcleo pelo e-mail ncme.cefid@udesc.
br e pelos telefones (48) 3664-8643 e 8644.
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Aulas gratuitas de dança  
e alongamento em Florianópolis
Estão abertas as inscrições para as atividades do programa de ex-
tensão Ritmo e Movimento, do Centro de Ciências da Saúde e do Es-
porte (Cefid), da Udesc, que busca promover a qualidade de vida por 
meio da prática esportiva. Entre as aulas oferecidas à comunidade, 
estão dança contemporânea, alongamento e ginástica, flexibilida-
de para atletas, dança na escola e o Grupo de Dança do Cefid, que 
desenvolve a modalidade como atividade física e participa de mos-
tras, festivais e apresentações em SC. Mais informações pelo e-mail 
extensao.cefid@udesc.br e pelos telefones (48) 3664-8657 e 8697.

Coral da Udesc retorna as atividades nesta semana
O Coral da Udesc reiniciou suas atividades nesta semana. Os ensaios 
ocorrem às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h30, no Auditório 
do Departamento de Música do Centro de Artes (Ceart), em Floria-
nópolis. O grupo, regido pelo professor Sérgio Figueiredo, é aberto 
a todos os interessados, tanto a alunos e servidores da instituição, 
quanto a comunidade externa. Para participar, não é necessário ter 
experiência e conhecimentos musicais, basta gostar de música e ter 
disponibilidade para participar dos ensaios e concertos. As inscrições 
podem ser realizadas no próprio ensaio até 21 de março.


