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A Udesc lançou um catálogo oficial com re-
sumo de 151 laboratórios de pesquisa em ope-
ração por todas as 12 unidades da instituição. 
O material foi elaborado pela Coordenadoria 
de Projetos e Inovação (Cipi), em parceria com 
os centros de ensino, e integra uma iniciativa 
do Plano de Gestão 2012-2016 da Udesc. A pu-
blicação traz o nome dos laboratórios e dados 
sobre coordenadores, localização, infraestru-

tura, equipamentos disponíveis, serviços ofere-
cidos e assuntos estudados. O objetivo é facili-
tar o acesso às linhas de pesquisa por empresas 
e pela comunidade em geral para captar apoio e 
recursos aos laboratórios. O catálogo pode ser 
conferido em http://migre.me/tyfMd. Outras 
informações podem ser consultadas com a Cipi 
pelo e-mail cipi.reitoria@udesc.br e pelo telefo-
ne (48) 3664-8087, das 13h às 19h.

O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc 
em Joinville, recebeu na sexta-feira, 15, o governador 
da província de Alto Paraná, no Paraguai, Justo Aricio 
Zacarías Irún. O político é egresso da instituição, onde 
se formou no curso de Engenharia Elétrica, em 1987. “A 
Udesc foi um fator fundamental na minha vida”, disse o 
governador, impressionado com o crescimento da uni-
versidade. O governador veio a Santa Catarina para re-
alizar acordos de cooperação com indústrias do Estado. 
Irún esteve acompanhado de secretários de governo, 
além de representantes da Associação Empresarial de 

Joinville (Acij), Fundação Empreender da Federação das 
Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e 
Associação Empresarial de Guaramirim.

Oito cursos ofertados no 
vestibular da Udesc têm 
conceito máximo no Enade

Catálogo da Udesc apresenta 151 laboratórios de pesquisa

Udesc Joinville recebe visita do 
governador de província do Paraguai

Oito dos mais de 30 cursos oferecidos no Vestibular de Inver-
no 2016 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 
apresentam conceito máximo (5) no Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes (Enade), do Ministério da Educação 
(MEC). Na lista, estão cursos de Florianópolis (Administração, 
Administração Pública, Ciências Econômicas e Licenciatura em 
História); de Balneário Camboriú (Administração Pública); de 
Chapecó (Zootecnia); de Joinville (Engenharia de Produção e 
Sistemas); e de Lages (Medicina Veterinária). São 1.056 vagas 
e é preciso se inscrever em www.vestibular.udesc.br até 2 de 
maio e pagar a taxa de R$ 95 até 3 de maio. Mais informações 
pelos telefones (48) 3664-8089, 8090, 8091 e 8092, de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 19h, e e-mail vestiba@udesc.br.
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O laboratório de análise química do solo do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc 
em Lages, foi reativado na semana passada, após passar por um período de manutenção dos apare-
lhos, iniciado em dezembro de 2015. O laboratório é aberto para atendimento, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h. A principal atividade é a análise de solos usados principalmente em atividades 
agrícolas. O público-alvo são os produtores da Serra Catarinense. Credenciado pela Rede Oficial de 
Laboratórios de Análise de Solos dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o laboratório 
atua há 31 anos, realizando de seis a sete mil análises 
por ano. Mais informações podem ser 
obtidas diretamente no 
laboratório, localizado no 
Prédio da Agronomia da 
Udesc Lages, e pelo te-
lefone (49) 3289-9242. 

Laboratório de análise química do solo de Lages
reabre para atender produtores da região

Uma análise de práticas sustentáveis e desenvolvi-
mento territorial a partir da percepção dos  alunos dos 
cursos de Engenharia de Software e Ciências Contábeis  
do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ce-
avi), da Udesc, será apresentada no 3º Seminário Interna-
cional Culturas e Desenvolvimento, de 20 a 22 de julho, na 

Costa Rica. O seminário, que reunirá também encontros 
sobre redes de interculturalidade e de povos indígenas e 
sociedades de transfomação, objetiva abrir espaços para 
diálogos, intercâmbios e parcerias com foco no desafio 
emergente de reconhecer as identidades culturais e suas 
diversidades de saberes.

Pesquisa com alunos da Udesc Ibirama 
será apresentada na Costa Rica
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O curso de Enfermagem do Centro de Educação Supe-
rior do Oeste (CEO), da Udesc, fez pesquisa (http://migre.
me/tyg3J) em 23 estabelecimentos de beleza de Chapecó 
para saber como é feita a esterilização de materiais des-
ses locais e conhecer os riscos aos quais os profissionais e 
a população que usa esses serviços são expostos devido 
à desinfecção precária. Segundo os dados fornecidos dos 
questionários, todos os estabelecimentos informaram que 
esterilizavam os materiais utilizados, porém, durante visita 
aos locais pelos responsáveis pela pesquisa, constatou-se 
que 96% não dispunham de local específico para o repro-
cessamento e nenhum serviço possuía registro de mate-
riais esterilizados.

De acordo com a coordenadora do estudo, Rosana 
Ascari, grande parte da população que frequenta esses 
ambientes “não se dá conta que está exposta a diversos 
micro-organismos patogênicos e consequentemente ao 

desenvolvimento de doenças”. Quando os materiais usa-
dos não passam por processo de descontaminação após o 
uso, podem se transformar em agentes infecciosos. Como 
alternativa, as pesquisadoras sugerem que cada pessoa te-
nha um kit de materiais para manicure e pedicure de uso 
individual a fim de evitar a contaminação.

Pesquisa aborda a esterilização de
materiais em estabelecimentos de beleza

Para evitar contaminação, 
pesquisadoras sugerem 
uso de kit individual de 

material como alternativa

Laboratório realiza 
de seis a sete mil 
análises por ano
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Em 9 e 10 de abril, a Udesc promoveu, com a Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC), a 1ª Copa Santa Catarina em Florianópolis. A competição, 
que abriu o calendário do esporte universitário neste ano, também reuniu as 
universidades federais do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Paraná (UFPR). A 
primeira edição teve partidas de voleibol feminino, que ocorreram no Centro 
de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Udesc, e no Centro de Desportos 
(CDS), da UFSC. A equipe da Udesc foi a vice-campeã, com duas vitórias, de 
3 sets a 1 sobre a UFSC e 3 a 0 sobre a UFPR, e uma derrota, contra a UFRGS, 
que venceu por 3 a 2.

Copa Santa Catarina é organizada 
em Florianópolis com apoio da Udesc

Viabilizar uma sede administrativa mobiliada para a as-
sociação Einstein Floripa Vestibulares é um dos principais 
objetivos do Projeto Universitar, desenvolvido neste semes-
tre por estudantes do Centro de Ciências da Administração 
e Socioeconômicas (Esag), da Udesc. A meta estimada para 
viabilizar a sede – em torno de R$ 50 mil – inclui a captação 
de recursos para locação de um espaço e aquisição do mo-
biliário necessário, além da obtenção do alvará de funciona-
mento, que será providenciado junto à prefeitura.

Criado em 2015, o Einstein Floripa Vestibulares visa 
atender as necessidades educacionais de pessoas de baixa 
renda e aumentar suas chances de competir por vagas dis-
ponibilizadas em vestibulares e via Exame Nacional do Ensi-

no Médio (Enem). As aulas são ministradas voluntariamente 
por estudantes de graduação, que lecionam em suas áreas 
de conhecimento. A administração também é feita por vo-
luntários e o material e os espaços utilizados para aulas são 
cedidos por instituições interessadas pela causa.

Iniciativa de alunos apoia organização
que oferece curso pré-vestibular gratuito 
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A Udesc, em parceria com a Universidade do Minho (Uminho), de Por-
tugal, e a Universidade Federal do Pará (UFPA), promoverá, em 11 e 12 
de julho, a primeira edição do Seminário Currículo, Inclusão e Educação 
Escolar. O evento será realizado na Uminho, em Portugal, e está com ins-
crições abertas até 30 de abril. O seminário é organizado pelo Observa-
tório de Práticas Escolares (OPE), do Centro de Ciências Humanas e da 
Educação (Faed), da Udesc; Observatório de Autoavaliação, da Uminho; e 
Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Currículo e Formação de Professores 
na Perspectiva da Inclusão (Includere), da UFPA. O objetivo do evento é 
promover diálogos entre os grupos de pesquisa. Mais informações podem 
ser obtidas na página do seminário: http://www.ciee2016.com.br/.

Udesc promove seminário em Portugal
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no voleibol
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Centros da Udesc exibirão fotos premiadas  
no concurso sobre 50 anos da universidade
Os 12 centros da Udesc receberão, para exposição, o total de 50 qua-
dros emoldurados com imagens premiadas pelo Concurso de Fotogra-
fias 2014 da instituição. A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comuni-
dade (Proex) fez o envio na semana passada. Foram encaminhados de 
três a cinco quadros para cada centro, conforme o tamanho da unida-
de de ensino que hospedará as obras. O objetivo da mostra é levar um 
pouco da arte que é produzida pelos alunos e servidores para o público 
em geral. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3664-
8141, das 13h às 19h, e pelo e-mail proex.reitoria@udesc.br.

Grupo de pesquisa da Udesc promove 
palestra sobre negócios sociais em maio
O grupo de pesquisa Strategos, da Udesc, promoverá em 5 de maio, às 19h, 
uma palestra sobre negócios sociais, no Auditório do Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas (Esag), em Florianópolis. O encontro é 
aberto ao público, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas até o 
dia anterior ao evento pela internet. Saiba mais sobre a Rede Yunus Negócios 
Sociais no site http://www.yunusnegociossociais.com/.

Palestra sobre arte e comunidade com  
professor de universidade holandesa
Em 27 de abril, às 18h30, o professor Eugène van Erven, da Universida-
de de Utrecht, na Holanda, apresentará a palestra ilustrada “Sobre arte 
e comunidade no mundo: origens e desafios” no Centro de Artes (Ce-
art), da Udesc. O evento, gratuito e aberto ao público, será ministrado 
em espanhol e faz parte do ciclo de palestras promovido pela Direção 
de Ensino e Graduação da Udesc Ceart. O encontro será realizado no 
Auditório Profa. Dra. Maria Cristina Alves dos Santos Pessi, no Bloco 
Amarelo da Udesc Ceart, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis.

FO
TO

:D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 Cinquenta 
obras serão 

expostas 
de forma 

permanente 
nas unidades 

de ensino

Coral da Udesc Joinville está com vagas abertas
O coral do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, 
abriu vagas para novos cantores. Podem participar estudantes, funcioná-
rios e pessoas da comunidade em geral. A idade mínima para se inscrever 
é de 16 anos para mulheres e 17 anos para homens. Sob a regência do ma-
estro Anderson Maurício Nascimento, os participantes aprendem técnica 
vocal, postura de palco e prática de montagem de espetáculo. MPB, rock 
nacional e músicas internacionais fazem parte do repertório. Os ensaios 
ocorrem todas as quintas-feiras, das 12h às 13h30, e as aulas técnicas são 
realizadas das 13h30 às 14h, na Sala B-07. Os interessados devem enviar 
um e-mail para regina.munhoz@udesc.br. Ensaios e aulas técnicas são realizadas nas quintas


