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Um grupo de acadêmicos da Udesc e da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), em Joinville, desenvolveu 
duas tecnologias para auxiliar o agricultor na otimização de 
cultivo por meio de veículos aéreos não tripulados autôno-
mos, popularmente conhecidos como drones. Uma das pla-
taformas coleta dados do cultivo através de fotosensores, 
que permitem o levantamento de informações sobre defi -

ciência nutricional, pragas, entre outras. Já a segunda tec-
nologia permite a aplicação de produtos como herbicidas, 
inseticidas em pontos específi cos da plantação. A ideia dos 
acadêmicos foi contemplada na quinta operação do Pro-
grama Sinapse da Inovação em Santa Catarina e a equipe 
recebeu R$ 60 mil em subvenção da Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). 

Uma análise de práticas sustentáveis a partir da per-
cepção dos alunos de Engenharia de Software e Ciências 
Contábeis do Centro de Educação Superior do Alto Vale 
do Itajaí (Ceavi), da Udesc em Ibirama, será exposta no 
3º Seminário Internacional Culturas e Desenvolvimento, 
em julho, na Costa Rica. De acordo com dados do estudo, 
19% dos alunos responderam que a solução para os pro-
blemas ambientais depende das decisões governamentais 
e das grandes empresas. Entretanto, 11,4% disseram que a 
sustentabilidade está vinculada às ações diárias para lon-
go prazo, proporcionando assim um equilíbrio natural sem 

comprometimento das futuras gerações. Mais informa-
ções com os professores Rubens Staloch, Rodrigo Porto e 
Priscila Natasha Kinas pelo telefone (47) 3357-8484, das 13h 
às 19h, na Udesc Ibirama.

Museu da Udesc 
digitaliza memória do 
Instituto de Educação

Udesc Joinville integra projeto para auxiliar agricultor

Pesquisa sobre sustentabilidade será apresentada na Costa Rica

Uma coleção de 834 imagens do Instituto Estadual 
de Educação (IEE), localizado em Florianópolis, foi digi-
talizada e organizada pelo Museu da Escola Catarinense 
(Mesc), da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc). Os documentos abrangem o período entre a 
década de 60 e a atualidade. Resultado de uma parceria 
inédita entre as instituições, o trabalho busca garantir a 
preservação da memória histórica e visual, bem como 
adequar a consulta e o manuseio em meio digital, res-
pondendo a uma crescente demanda pelo acesso a essa 
fonte de pesquisa. Mais informações sobre o acervo po-
dem ser obtidas pelo telefone (48) 3664-8110, de segun-
da a sexta-feira, das 13h às 19h.

Protótipos de aeronaves 
para pulverização e 

agricultura de precisão
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Acervo foi entregue 
na semana passada
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A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de 
Joaçaba inaugurou nesta segunda-feira, 2, o novo prédio 
do polo de ensino a distância da Udesc no município, com 
investimento de aproximadamente R$ 500 mil. Os recur-
sos foram obtidos via emenda parlamentar do deputado 
federal Jorginho Mello. Localizada na área central da ci-

dade, a estrutura tem mais de 300 metros quadrados com 
salas de aula, laboratório de Informática, biblioteca, salas 
administrativas e auditório. O novo espaço abriga o cur-
so de graduação em Pedagogia a Distância do Centro de 
Educação a Distância (Cead), da Udesc, que tem duas tur-
mas, com 61 estudantes matriculados e dois tutores.

Novo prédio do polo EAD da Udesc em Joaçaba é inaugurado 

Crianças e adolescentes ligados a diferentes institui-
ções participaram de ofi cinas de inovação e empreendedo-
rismo promovidas pelo programa de extensão Esag Kids em 
unidades da Udesc em Balneário Camboriú e Florianópolis. 
No Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi ), em 
Balneário Camboriú, a atividade mobilizou, em 20 de abril, 
cerca de 20 jovens do Centro Educacional Municipal Gover-
nador Ivo Silveira. No  Centro de Ciências da Administra-
ção e Socioeconômicas (Esag), na Capital, a ação ocorreu 
nesta quarta-feira, 4, com cerca de 30 jovens da Associação 
Brejaru. Nos dois encontros, os participantes conheceram 
espaços da universidade e testaram a criatividade na Ofi ci-
na Canvas Kids, assim chamada por ser inspirada em ferra-
mentas de gerenciamento estratégico e em conceitos de 
criação de start-up. Saiba mais sobre o programa Esag Kids 
pelo site www.esagkids.com.br. 

Ofi cinas do programa Esag Kids levam jovens 
à Udesc em Balneário Camboriú e Florianópolis
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Um grupo de 16 atletas do programa de extensão 
de badminton do Centro de Educação Superior do Alto 
Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc em Ibirama, conquis-
tou 15 medalhas em 13 categorias durante a primeira 
etapa do Campeonato Estadual de Badminton, reali-
zada em abril, em Mafra.

Haverá mais três etapas: São Miguel do Oeste, 
em julho; Joaçaba, em setembro; e Caçador, em no-
vembro.  A modalidade é um esporte parecido com 
o tênis, mas, no lugar de uma bola, utiliza-se uma 
espécie de peteca.

A prática de badminton pelo programa de ex-
tensão da Udesc Ibirama ocorre todas as quartas e 
sextas-feiras, das 19h30 às 22h, no Ginásio de Es-
portes da Escola Eliseu Guilherme e reúne 60 parti-
cipantes entre 8 a 40 anos. Mais informações pelos 
telefones (47) 3357-8461 / (48)8803-5065 e pelo e-
-mail andrenalina14@yahoo.com.br

Atletas de badminton treinados pela Udesc Ibirama 
conquistam 15 medalhas em etapa estadual

Visita dos jovens à 
Udesc Balneário 

Camboriú foi a primeira 
em  uma universidade

Equipe da 
universidade 
teve 16 atletas
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O coletivo Negras Experimentações Grupo de 
Artes (Nega), do Centro de Artes (Ceart), da 
Udesc, se apresenta, até 8 de maio, às 20h, no 
Sesc Prainha, em Florianópolis. O espetáculo, 
com entrada gratuita, é uma perfomance que 
parte de histórias pessoais das atrizes e dos pro-
blemas cotidianos enfrentados pela população 
negra, explorando a vivência das mulheres ne-
gras que estão e que já passaram pelo grupo.

S�������� �������� �������� ������� �� E������� F����� �� ����
A infância e a Educação Física serão temas de um seminário que a Udesc promoverá em 20 de maio, no Auditório do Centro 
de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d), no Bairro Coqueiros, em Florianópolis. A programação do Seminário de Formação 
e Atuação Profi ssional em Educação Física (Sefapef) contará com duas palestras e quatro ofi cinas. Entre os tópicos que serão 
abordados, estão atividades de aventura e jogos cognitivos na educação infantil, música e movimento nas aulas de Educação 
Física e brincadeiras de circo. O seminário é gratuito e aberto ao público,  mas é preciso se inscrever por formulário online até 
19 de maio. Os participantes receberão certifi cados. Mais informações podem ser obtidas com a Direção de Extensão da Udesc 
Cefi d pelo telefone (48) 3664-8657 e pelo e-mail sefapef.cefi d@gmail.com.

Alunos e servidores da Udesc e a comunidade em geral já podem acessar o 
perfi l ofi cial da universidade no Instagram, aplicativo que compartilha fotos pelo 
celular. O objetivo é aproximar ainda mais a instituição de estudantes que uti-
lizam a ferramenta online. Quem seguir o @udesc.ofi cial poderá acompanhar 
fotografi as de notícias, momentos e locais da universidade. O perfi l também 
estará aberto para fotos dos universitários sobre temas ligados à Udesc, que po-
dem ser enviadas para comunicacao@udesc.br, com identifi cação do assunto e 
do autor. A Udesc também está no Facebook (facebook.com/udesc e facebook.
com/vestibaudesc) e no Twitter (twitter.com/udesc e twitter.com/vestibaudesc). 

Udesc cria perfi l no Instagram
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Para ensinar a incluir técnicas simples de relaxamento e de plena atenção na 
rotina, a Udesc oferecerá uma ofi cina gratuita de meditação em 18 de maio, 
das 14h às 17h, no Ginásio 1 do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d), localizado no 
Bairro Coqueiros, em Florianópolis. A ofi cina, que tem 30 vagas e é aberta a toda a comunida-
de, abordará técnicas de relaxamento profundo. Os interessados devem mandar mensagem 
para extensao.laplaf@hotmail.com até 16 de maio, com nome completo, CPF, data de nasci-
mento e telefone. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3664-8684.

A professora de ioga 
Jus Prado ministrará 

a ofi cina
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