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No dia 22, estão encerradas as inscrições para o Prêmio de Boas Práticas em Gestão Públi-
ca Udesc Esag, realizado por meio do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômi-
cas (Esag), com apoio de diversos parceiros. Com abrangência estadual, o prêmio contempla 
ações e procedimentos que consolidem avanços na realização do interesse público, realiza-
dos em órgãos públicos (da administração direta ou indireta) e organizações da sociedade 
civil. A premiação inclui, para o primeiro colocado em cada categoria, a participação em um 
evento nacional ou internacional relacionado ao tema do prêmio, além de troféu. Os segun-
dos e terceiros colocados de cada categoria também recebem troféus.  Informações no site 
www.premiogestaopublica.com.br e pelo e-mail premioesag@gmail.com.

No fim de março, foi realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Professor Caspar 
Erich Stemmer de Inovação Catarinense, no gabinete do governador do Estado, Rai-
mundo Colombo, em Florianópolis. Entre os seis premiados, a aluna Wanessa Rejane 
Knop Weihermann, do Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais do Centro de 
Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, que ficou em segundo lugar na ca-
tegoria Protagonista da Inovação. Wanessa apresentou um projeto inovador sobre ma-
teriais poliméricos com capacidade de autocicatrização. Além do troféu, a acadêmica 
recebeu uma premiação no valor de R$ 30 mil.

Professores Marcus Tomasi e Leandro Zvirtes 
serão empossados reitor e vice da Udesc na segunda

Prêmio de boas práticas em gestão pública

Aluna da Udesc Joinville é agraciada
com Prêmio Stemmer de Inovação

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) rea-
lizará a cerimônia de posse e transmissão dos cargos para os 
novos reitor e vice-reitor, professores Marcus Tomasi e Lean-
dro Zvirtes, na segunda-feira, 11, às 19h, no Teatro Governa-
dor Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Governo de SC, 
em Florianópolis. Os futuros gestores da Reitoria, que terão 

mandato de quatro anos, convidam estudantes, professores, 
técnicos, terceirizados, egressos e servidores aposentados da 
universidade a participar do evento. A cerimônia contará com 
as presenças do atual reitor, Antonio Heronaldo de Sousa, e 
do governador do Estado, Raimundo Colombo, além dos inte-
grantes que estarão na equipe de gestão de Tomasi e Zvirtes.
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A Udesc abriu as inscrições das 1.056 vagas do Vestibular de Inverno 2016 na 
tarde de segunda-feira, 4, em www.vestibular.udesc.br. Os candidatos podem se 
inscrever até 2 de maio e pagar a taxa de inscrição, de R$ 95, até 3 de maio. A Co-
ordenadoria do Vestibular da Udesc recomenda a todos os candidatos que leiam 
com bastante atenção o edital (http://migre.me/trSqq), que traz informações de-
talhadas das seleções. Mais informações pelo telefone (48) 3664-8092, das 13h às 
19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.

Inscrições abertas para Vestibular de Inverno 2016



A Udesc iniciou o processo de seleção de bolsistas para 
o Programa Institucional de Iniciação Científica e de Desen-
volvimento Tecnológico e Inovação (PIC&DTI) e o Progra-
ma de Iniciação à Pesquisa (Pipes), sob a coordenação da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG). Os 
responsáveis pelos projetos de pesquisa devem inscrevê-

-los na Plataforma PROPPG (plataforma.proppg.udesc.br/
opp-gerenciador/). Os projetos aprovados estarão aptos 
para a concessão da bolsa, que terá valor de R$ 400, carga 
de 20 horas semanais e vigência de 12 meses a partir de 
1º de agosto. Mais informações podem ser obtidas com as 
direções de Pesquisa e Pós-Graduação dos centros.

Bolsas de iniciação científica em projetos de pesquisa

A Udesc segue com inscrições abertas para o primei-
ro edital de credenciamento de fundações de apoio junto 
à instituição. O objetivo é dar mais agilidade 
a contratos para aquisições de materiais e 
equipamentos destinados a projetos da uni-
versidade. As inscrições irão até 2 de maio e 
serão analisadas pelo Conselho Universitá-

rio (Consuni).  As entidades precisam ser de direito públi-
co ou privado, sem fins lucrativos, e cumprir princípios da 

administração pública. A finalidade da 
fundação deve ser apoiar projetos de 
pesquisa, inovação, extensão, desenvol-
vimento institucional, científico e tecno-
lógico e extensão tecnológica. 

A Udesc realizou, em 31 de março, o lançamento da 
pedra fundamental da primeira unidade de estabilização 
de fauna marinha do Sul Catarinense, que será erguida em 
Laguna e gerida pelo Centro de Educação Superior da Re-
gião Sul (Ceres). Com área em torno de 600 metros qua-
drados, o prédio será construído em um terreno de 30 mil 
metros quadrados que foi doado pela Prefeitura de Laguna 
à Udesc em 2013, na Praia do Gi.  A unidade integrará o Pro-
jeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, da 
Petrobras, e será uma espécie de um pronto-atendimento 
aos animais marinhos resgatados nas praias da região.

A Udesc terá recursos de R$ 718 mil da Petrobras para 
erguer o prédio, onde está previstas a construção de salas 
para educação ambiental, estabilização de aves, répteis e 

mamíferos marinhos e necropsia; laboratórios de pesquisa; 
escritórios administrativos; alojamento; e sistema de trata-
mento e de coleta de água da chuva. 

Fundações de apoio podem se inscrever
em edital de credenciamento para projetos

Unidade de fauna marinha em Laguna ganha pedra fundamental

O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc em Lages, 
e a Secretaria de Agricultura e Pesca de Lages lançaram na quinta-feira 
passada, 31, o novo mapa da malha viária rural do município. A apre-
sentação ocorreu durante um workshop, realizado na universidade. O 
estudo a campo, feito por professores e estudantes do curso de Enge-
nharia Florestal da Udesc Lages, identificou mais 1,5 mil quilômetros 
de estradas rurais ao longo dos territórios de Lages e de 34 localidades. 
O mapeamento iniciou em 2014, com o intuito de melhorar a qualida-
de de vida das comunidades rurais e resultou no Cadastro de Estradas 
Municipais (mangomap.com/maps/50741/Cadastro-de-Estradas-Mu-
nicipais), que tem acesso aberto e gratuito à população pela internet.

Udesc elabora mapa das estradas rurais de Lages
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Lançamento foi prestigiado 
por gestores da universidade 
e autoridades locais 

Workshop apresentou os resultados 
do trabalho, iniciado em 2014
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Udesc Lages promove palestras sobre 
dermatologia de cães e gatos 
O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc em Lages, 
promoverá, em 16 de abril, o 1º Ciclo de Palestras Sobre Dermato-
logia de Cães e Gatos. A programação inclui cerca de 10 palestras,  
que ocorrerão no Anfiteatro Caverna da Udesc Lages, das 9h20 às 
18h30. As vagas são limitadas e haverá emissão de certificado para 
os participantes. Mais informações pelo telefone (49) 3223-0205.

Museu da Udesc sediará 1º Simpósio Brasileiro  
de Motricidade Humana em abril
O Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Udesc, em Florianópolis, será sede do 
1º Simpósio Brasileiro de Motricidade Humana, que reunirá, entre 20 e 23 de abril,  
pesquisadores de seis universidades brasileiras. Serão abordados temas como 
avaliação do desenvolvimento motor da educação infantil, ensino fundamental e 
educação especial; envelhecimento saudável; autismo; deficiência intelectual; e 
psicomotricidade, área que integra as funções motoras e psíquicas. O evento terá 
participação de pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Ce-
fid). Interessados têm até 18 de abril para fazer a inscrição online (www.eventick.
com.br/upgrade). Informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3664-8629. 

Oficina de dança para mães,   
pais e bebês em Florianópolis
Mães e pais com crianças de idade entre três e 11 meses podem se 
inscrever para as oficinas de dança para bebês do programa de ex-
tensão Moinho – Pensamento em Movimento, do Centro de Artes 
(Ceart), da Udesc. As aulas serão realizadas nas segundas-feiras, 
das 10h às 11h30 no Sesc Prainha, em Florianópolis.
Próximas sessões: 
• Inverno 1, entre 19 de maio e 30 de junho;
• Inverno 2, entre 11 de agosto e 22 de setembro;
• Primavera, entre 29 de setembro e 10 de novembro.
Informações pelo e-mail programamoinho@gmail.com e pelo 
site do programa (www.moinhodanca.com).

Núcleo de Estudos Semióticos e Transdisciplinares divulga atividades 
O Núcleo de Estudos Semióticos e Transdisciplinares (Nest), do Centro de Artes (Ceart) divulgou re-
centemente o calendário de atividades para o primeiro semestre deste ano. O núcleo reúne profes-
sores e estudantes de Artes Visuais, Design e Moda. A primeira atividade ocorrerá em 14 de abril, 
com uma palestra sobre os novos rumos da semiótica francesa, ministrada pelo professor da Udesc 
Murilo Scóz, doutor em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e 
atualmente pós-doutorando em Semiótica Visual na Universidade de Limoges, na França. A pales-
tra, gratuita e aberta ao público, será realizada às 10h, no Auditório Profa. Dra. Maria Cristina Alves 
dos Santos Pessi, localizado na Udesc Ceart, em Florianópolis. Outros eventos estão programados 
para maio e junho. Mais informações pelo e-mail nest.udesc@gmail.com.

Oficinas iniciaram na Udesc no ano passado 
e agora serão realizadas no Sesc Prainha
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