
O Centro de Artes (Ceart), da Udesc, recebeu 17 estu-
dantes da Universidade de Michigan, localizada nos Esta-
dos Unidos, de 9 a 15 de maio. Acompanhados da profes-
sora Ashley Lucas, docente do Departamento de Teatro e 
Drama da Universidade de Michigan, o grupo participa de 
um projeto sobre a importância da arte nas prisões.

A palestra sobre o tema, ministrada no dia 10 pela 
professora Ashley, lotou o auditório da Udesc Ceart.  Du-
rante a estada, o grupo assistiu a um espetáculo ence-
nado por acadêmicos da universidade catarinense, par-
ticipou de uma oficina de teatro e visitou a unidade da 
Udesc em Laguna.

Após a passagem pela Udesc, o grupo seguiu para a 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uni-
rio). A passagem pela instituição catarinense surgiu a 

partir de um convite realizado pelo programa de exten-
são Pedagogia do Teatro e Processos de Criação, coor-
denado pelo professor Vicente Concilio.
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Alunos da Udesc alcançam nível de inglês
superior à média nacional em exame do Toefl

Grupo da Universidade de Michigan visita Udesc 

Os acadêmicos de graduação e pós-graduação da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) voltaram a 
apresentar um nível de proficiência na língua inglesa aci-
ma da média nacional das instituições de ensino superior. 
O novo desempenho dos estudantes da 
Udesc foi apontado pelo relatório do pro-
grama Inglês Sem Fronteiras, do Ministério 
da Educação (MEC), a partir da aplicação, 
em 2015, do Test of English as a Foreign 
Language – Institutional Testing Program 
(Toefl/ITP) em instituições federais e es-
taduais de todo o País. O exame tem seis 

níveis de proficiência, conforme o número de acertos na 
prova: A1 e A2 (níveis básicos), B1 e B2 (níveis intermediá-
rios) e C1 e C2 (níveis avançados). O relatório apontou que 
64% dos estudantes da Udesc alcançaram níveis B1 e B2 no 

ano passado, enquanto o percentual nacional 
foi de 52%. Mais informações podem ser ob-
tidas na Secretaria de Cooperação Interinsti-
tucional e Internacional (SCII) pelo e-mail scii.
reitoria@udesc.br.

Integrantes do programa de extensão Assistiva - Tecnologia para a In-
clusão Social, do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Join-
ville, realizaram a doação de uma cadeira de rodas para o Grupo das Mães 
de Crianças com Deficiências (GMCD). O equipamento foi obtido pelo grupo 
após a realização da campanha Lacre Solidário. Os estudantes arrecadaram 
120 quilos de lacres de latas de alumínio, que foram entregues a uma empre-
sa de usinagem da cidade em troca do equipamento. O GMCD é presidido 
por Cirlei Francisca Tariga, mãe de uma jovem de 26 anos com deficiência. 
Mais informações podem ser obtidas no site http://gmcd.com.br/.

Programa da Udesc doa 
cadeira de rodas para ONG

Universidade aplicou provas de 2015 em 
Chapecó,Florianópolis, Joinville e Lages

O equipamento foi 
obtido pelo grupo após a 
realização da campanha 
Lacre Solidário
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Uma pesquisa desenvolvida na Udesc mostra que a 
construção de espaços públicos adequados contribui para 
o aumento da prática de atividade física da população. O 
trabalho do professor Joris Pazin, do Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte (Cefid), contou com as colaborações da 
professora Adriana Guimarães, também da Udesc Cefid, e de 
cinco docentes das universidades de Adelaide, na Austrália, 
de São Paulo (USP) e Federal de Santa Catarina (UFSC).

Durante sete anos, foram avaliadas 746 pessoas de seis 

bairros diferentes de Florianópolis. O estudo concluiu que 
as pessoas que moravam mais próximas a um espaço pú-
blico adequado passaram a praticar mais atividade física 
moderada a vigorosa durante o tempo de lazer. 

O grupo de pesquisadores destacou a importância de 
elaborar políticas públicas que garantam o acesso a esses 
locais para a maioria das pessoas. Mais informações sobre 
o estudo podem ser obtidas pelo e-mail edfisica.cefid@
udesc.br.

Estudo mostra a influência da construção de
espaços públicos sobre prática de atividade física

Em 7 e 8 de maio, acadêmicos e servidores do Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), em Lages, realizaram uma série de ativida-
des em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, através do Nú-
cleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc. Denominada de Ron-
don em Casa, a ação envolveu cinco instituições do município e teve 
a participação de mais de 500 pessoas em 29 oficinas. O cronograma 
diversificado de atividades atingiu crianças, mães, idosos, agriculto-
res e a comunidade em geral. A equipe de trabalho, formada por ser-
vidores e acadêmicos da Udesc Lages, contou com a colaboração de 
estudantes de outros centros da universidade. As ações Rondon em 
Casa visam dar continuidade ao trabalho do NER fora do período de 
operação, além de capacitar voluntários e incentivar a comunidade 
acadêmica a fazer parte do processo. 

Rondon em Casa atende mais de 500 pessoas em Lages 
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Um artigo elaborado a partir do projeto de conclusão de curso da administradora Alessandra 
Debone, formada pela Udesc em 2014, foi selecionado para a 12ª Edição da Conferência Internacio-
nal da Sociedade Internacional para Pesquisa sobre o Terceiro Setor (ISTR), que será realizada entre 
28 de junho a 1º de julho, em Estocolmo, na Suécia. O artigo – com o título “Motivação para o vo-
luntariado: inovando na metodologia de gestão em uma organização do terceiro setor” –  foi feito a 
partir de uma pesquisa desenvolvida junto ao Instituto Projeto Route e será apresentado pelo profes-
sor Daniel Pinheiro, do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag). Na mesma 
ocasião, o professor também apresentará o trabalho “Reciprocidade como o elemento central da 
economia dos produtos orgânicos”, elaborado com o docente Danilo Melo, do Centro de Educação 
Superior da Foz do Itajaí (Cesfi) da Udesc, e o pesquisador Gabriel Siqueira, do Núcleo Organizações, 
Racionalidade e Desenvolvimento (ORD), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Trabalhos da Udesc em conferência internacional

Grupo analisou hábitos 
de 746 pessoas na Beira-

Mar Continental de 
Florianópolis por sete anos
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Alessandra Debone na 
formatura em 2014: 
trabalho ganhou prêmio 
de melhor TCC

Ação do Rondon 
em Casa realizou 
29 oficinas em Bom 
Jardim da Serra
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ExpEdiEntE

Semana de Música Popular 
O Laboratório de Imagem e Som (LIS), do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação (Faed), da Udesc, em parceria com 
o Núcleo de Estudos de Literatura, Oralidade e Outras Lin-
guagens (Nelool), da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), promoverão de 23 a 25 de maio, a Semana de Música 
Popular: Gal Costa e Tropicalismo. A programação será no Audi-
tório Henrique Fontes, no Centro de Comunicação e Expressão 
(CCE), da UFSC, em Florianópolis.  O evento, no âmbito da His-
tória da Música Popular Brasileira, apresentará a manifestação 
do Tropicalismo e a atuação da cantora Gal Costa como refe-
rências à reflexão e à análise sobre a importância assumida por 
ambos diante da cultura e da história nacional. Mais informa-
ções em semanamusicapopular.tumblr.com/. 

Congresso Regional  
de Iniciação Científica e  
Tecnológica em Engenharia
Entre 12 e 15 de julho, o Centro de Ciências Tecnológicas 
(CCT), da Udesc em Joinville, será sede do 23° Congresso 
Regional de Iniciação Científica e Tecnológica em Enge-
nharia (Cricte). Os interessados em participar do evento 
devem fazer a submissão de trabalhos até 5 de junho. A 
divulgação dos artigos pré-aceitos ocorrerá em 20 de ju-
nho e o envio dos trabalhos revisados precisará ser feito 
até 3 de julho. Mais informações podem ser encontradas 
no site do congresso: http://migre.me/tP2nd.

Bailarinos podem se inscrever  
em Mostra de Dança da Udesc
Entre 6 e 10 de junho, escolas, academias, grupos e 
bailarinos de todo o Estado poderão se inscrever gra-
tuitamente para a 14ª Mostra de Dança da Udesc, que 
será realizada pelo Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte (Cefid) em 22 de setembro, às 20h, no Teatro 
Governador Pedro Ivo, na Capital. Informações po-
dem ser obtidas pelo e-mail extensao.cefid@udesc.
br e pelo telefone (48) 3664-8657.  

Inscrições abertas para  
o Simpósio de Astronomia
Até 31 de maio, será possível inscrever trabalhos para 
o 5º Simpósio Catarinense de Astronomia, que ocorre-
rá em 22 e 23 de julho, em Chapecó, com organização 
do Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da 
Udesc, e da Associação Apontador de Estrelas. O sim-
pósio será no Prédio da Enfermagem, no Centro de 
Chapecó, e terá palestras, mesa-redonda com o tema 
“Mulher, ciência e astronomia”, sessões do Planetário 
Digital Móvel da Udesc Oeste, observação do céu com 
telescópio e práticas em astrofotografia. Informações 
em http://migre.me/tSOvw.
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