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Desde 2009, quase 20 projetos já passaram pela 
Agência de Desenvolvimento Empresarial da Região de 
Ibirama (Aderi), a incubadora de empresas mantida pelo 
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ce-
avi), da Udesc. A iniciativa, que estimula a criação, a im-
plantação e a consolidação de companhias 
inovadoras, desenvolve atualmente qua-
tro projetos na área de tecnologia com 
a participação de alunos e egressos da 

Udesc Ibirama. Até o fim de março, mais três projetos 
ocuparão o espaço da agência.

A Aderi oferece atualmente 12 espaços de 20 metros 
quadrados para cada negócio, além de ar-condicionado, 
computador, impressora, serviço de internet gratuito, uni-

dade de trabalho com mesa, cadeiras e 
armários, auditório, cozinha comunitária, 
sala de reuniões, serviço de consultoria 
em gestão, telefonia e estacionamento.

A Udesc segue com o prazo aberto para os doadores de sangue solici-
tarem isenção no pagamento da taxa de inscrição do Vestibular de Inver-
no 2016. As inscrições para os cursos começarão em abril e as provas se-
rão realizadas em 5 de junho. Mais informações podem ser obtidas com 
a Coordenadoria do Vestibular pelo telefone (48) 3664-8092, das 13h às 
19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br. 

Udesc promove ação para 
conscientizar universitários 
sobre consumo de drogas e álcool

Incubadora da Udesc Ibirama já apoiou
criação de quase 20 companhias inovadoras

Isenção da taxa do Vestibular de Inverno a doadores de sangue

Estudantes da Udesc já podem conferir cartazes em todas as unidades de ensino 
sobre prevenção ao consumo de drogas entre alunos. Ao mesmo tempo, serão distribu-

ídos panfletos sobre o assunto e divulgados informes nos veículos 
de comunicação institucionais da Udesc.

“A ação é valiosa, pois não podemos achar que este ou aquele 
lugar está isento ou protegido”, afirma o professor Marcelo Houn-
sell, coordenador do Laboratório de Pesquisas em Aplicações Visu-
ais (Larva), do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), de Joinville. O Larva é responsável pela 
criação do jogo “The No’s”, que prioriza a prevenção ao uso de drogas. “Isso pode acontecer 
em todas as classes sociais e a qualquer momento da vida”, destaca Housell.
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Um artigo de dois estudantes de Zootecnia do Cen-
tro de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, ad-
verte sobre os cuidados da ordenha do leite para evitar 
a contaminação de micro-organismos e recomenda que 
o controle de qualidade do produto precisa ser feito du-
rante todo o fluxo de produção até 
sua comercialização.

O trabalho, feito pela aluna Su-
élen Serafini e pelo aluno Júnior So-
ares, com orientação da professora 
Lenita Stefani e auxílio do agrônomo 

João Maria Martins, saiu na edição nº 169 do suplemento 
Sul Brasil Rural, que é encartado no Jornal Sul Brasil e 
circula em municípios do Oeste.

“Bons procedimentos de refrigeração permitem me-
lhoria da qualidade da matéria-prima, redução das per-

das com o leite ácido, maiores ganhos 
com a bonificação, redução do valor 
do frete, flexibilidade nos horários 
de ordenha e rápido recolhimento na 
propriedade”, ressaltam os alunos da 
Udesc Oeste.

Uma pesquisa sobre mobilidade sustentável, desenvol-
vida em parceria entre pesquisadores da Udesc e da Uni-
versidade Ca’ Foscari, de Veneza, na Itália, visa investigar os 
fatores que determinam a formação de comportamentos de 
deslocamento nas cidades. O estudo, que pretende traçar um 
comparativo sobre como as pessoas se deslocam em Floria-
nópolis e em Veneza, foi apresentado em 14 de março, du-
rante o seminário “Deslocamentos urbanos e mobilidade sus-
tentável: Determinantes da escolha do modo de viagem em 
ambientes urbanos”, promovido pelo Núcleo de Inovações 
Sociais na Esfera Pública (Nisp), grupo de pesquisa do Cen-

tro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag). 
Interessados em participar podem responder o questionário 
online pelo link http://bit.ly/mobilidadesustentavel2016.

Artigo da Udesc Oeste adverte sobre cuidados
na ordenha do leite para evitar contaminação

Mobilidade sustentável é tema de pesquisa
feita pela Udesc com universidade italiana

A Udesc, por meio do Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas 
(IDCH), em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e a Biblioteca Pública de 
Santa Catarina, mantém, desde 2013, o projeto Hemeroteca Digital Catarinense.

A iniciativa envolve a digitalização e disponibilização online de todo o acervo documen-
tal de periódicos, em especial jornais editados e publicados no Estado de Santa Catarina, um 
total de 1,2 títulos. A página da hemeroteca já contempla cerca de 800 títulos digitalizados, 
com mais de 11 mil edições, somando aproximadamente 60 mil páginas. O acervo pode ser 
consultado na página da Hemeroteca Digital Catarinense.

Projeto da Udesc digitaliza jornais históricos 
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Um trabalho da acadêmica Vanessa Schorr, da nona 
fase do curso de Enfermagem do Centro de Educação Su-
perior do Oeste (CEO), da Udesc, foi premiado como melhor 
comunicação em pôster no 1º Congresso Internacional de 
Estudantes de Enfermagem, realizado no fim de fevereiro, 
em Leiria, Portugal. A pesquisa da aluna abordou a violência 

psicológica no trabalho de enfermagem na área hospitalar, 
analisando a vivência de assédio moral e agressão verbal, e 
recebeu orientação da professora Letícia de Lima Trindade, 
da Udesc Oeste. O trabalho envolveu também estudantes 
e professores do Grupo de Estudos sobre Saúde e Trabalho 
(Gestra), mantido pela unidade em Chapecó.

Estudo de aluna de Enfermagem é premiado em Portugal

Moradores da Grande 
Florianópolis podem 
contribuir com a pesquisa
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A equipe da Direção de Extensão do Centro de Edu-
cação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc, 
calouros da unidade e membros dos centros acadêmicos 
fizeram a entrega de 300 quilos de ração para o Recan-
to dos Anjos, entidade de Presidente Getúlio que abriga 
animais abandonados.

Os alimentos foram adquiridos com os R$ 842,00 ar-
recadados no trote solidário, que foi feito em fevereiro 
pelos centros acadêmicos de Engenharia de Software 
e Ciências Contábeis. Atualmente, há 300 animais, que 
são abrigados em área localizada em Rio Grahl, no inte-
rior de Presidente Getúlio. O terreno pertence à Dornal-
da Schmoegel, que recolhe animais abandonados na re-
gião há seis anos e não recebe ajuda de órgãos públicos.

No começo de março, o professor, pesquisador e crítico 
de teatro Edélcio Mostaço, do Departamento de Artes Cêni-
cas do Centro de Artes (Ceart), da Udesc, lançou 
o livro “Soma e Sub-tração – territorialidades e 
recepção teatral”, pela Editora da Universidade 
de São Paulo (Edusp), na 3ª Mostra Internacional 
de Teatro de São Paulo (MITsp).

O livro aborda a Teoria da Recepção e diver-
sos aspectos do teatro que podem ser explicados 

à luz dela e reúne diversos materiais escritos pelo autor nos 
últimos anos e antes publicados em periódicos restritos.

Edélcio Mostaço é doutor pela Escola de Co-
municações e Artes da Universidade de São Paulo 
(ECA-USP) e atua na graduação e na pós-gradua-
ção da Udesc Ceart. É autor dos livros “Para Uma 
História Cultural do Teatro”, “Nelson Rodrigues – 
a transgressão”, “O Espetáculo Autoritário” e “Te-
atro e Política: Arena, Oficina e Opinião”.

Udesc Ibirama entrega 300 
quilos de ração para abrigo de 
animais de Presidente Getúlio 

Professor da Udesc lança livro em São Paulo

Wanessa Knop, aluna do Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais do Centro, de 
Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, ficou em segundo lugar na categoria “Pro-
tagonista da Inovação”, do Prêmio Stemmer 2015, que é promovido pela Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) para reconhecer os esforços e 
resultados de pessoas, instituições, grupos de pesquisa e empresas no desenvolvimento de 
produtos e processos inovadores. Nesta edição, foram premiados seis projetos, divididos em 
duas categorias: “Protagonista da Inovação” e “Empresa inovadora de micro ou pequeno por-
te”. O primeiro colocado de cada categoria receberá R$ 60 mil; o segundo R$ 30 mil; e o tercei-
ro, R$ 15 mil (totalizando R$ 210 mil). A ordem de classificação foi divulgada na cerimônia de 
entrega do prêmio, que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 21.

Doutoranda da Udesc fica em segundo lugar
no Prêmio Stemmer de Inovação Catarinense
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A cadelinha 
Isadora, no abrigo 
Recanto dos Anjos
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Projeto da Udesc oferece 
aulas gratuitas de musculação
O projeto de extensão Condicionamento Físico para a Comunidade, da 
Udesc, oferece aulas gratuitas de musculação na Academia do Centro 
de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), que está localizada no Bairro 
Coqueiros, em Florianópolis. Mais informações podem ser obtidas com 
a Academia de Musculação da Udesc Cefid pelo telefone (48) 3664-
8676, nas terças e quintas-feiras, das 8h às 12h.
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Estudantes da Udesc podem fazer curso de propriedade intelectual a distância

Seminário sobre educação, relações raciais  
e multiculturalismo em maio na Udesc
A Udesc sediará, de 2 a 5 de maio, o 6º Seminário da Educação, Relações 
Raciais e Multiculturalismo (Serem), em Florianópolis. O evento é organi-
zado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) e terá o tema “Diver-
sidade, Igualdade e Democracia: os desafios do Brasil contemporâneo”. A 
programação contará com conferências, mesa- redondas, comunicações 
orais e apresentações culturais. Mais informações na página do seminário: 
www.viseremsecretaria.wix.com/viseremneabudesc

Alunos de graduação da Udesc podem participar gratuita-
mente do novo curso de propriedade intelectual a distância. 
O curso é disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (Inpi), em parceria com a Organização 
Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi), e oferecido por 
intermédio da Coordenadoria de Projetos e Inovação (Cipi), 

da Udesc. O objetivo é disseminar e fortalecer a cultura de 
propriedade intelectual na universidade. Cada centro de 
ensino decidirá sobre a validação dos créditos da atividade 
complementar. Mais informações podem ser obtidas com a 
Cipi pelo telefone (48) 3664-8088, das 13h às 19h, e pelo e-
-mail cipi.reitoria@udesc.br.

Inscrições para jogos acadêmicos até 8 de abril
Os estudantes interessados em participar da edição de 2016 dos Jogos 
Internos da Universidade do Estado de Santa Catarina (Jiudesc) poderão 
se inscrever até 8 de abril diretamente com os servidores responsáveis 
de cada centro. Neste ano, serão disputadas 16 modalidades esportivas 
por alunos das 12 unidades de ensino entre 21 e 24 de abril, em Floria-
nópolis. As 16 modalidades em disputa serão: atletismo, basquetebol, 
basquetebol 3x3, futebol de campo (masculino), futebol society (femini-
no), futevôlei, futsal, handebol, judô, natação, rugby (masculino), tênis 
de campo, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez. Mais infor-
mações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Eventos (Ceven), da Udesc, pelos telefones (48) 3664-8031, 
8142 e 8145, das 13h às 19h, pelo e-mail jiudesc@udesc.br e com as direções de Extensão dos centros.


