
Com o objetivo de disponibilizar novas opções a produtores e consu-
midores de morango, o Centro Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc 
em Lages, está introduzindo no mercado nacional duas novas cultivares, 
ou seja, espécies melhoradas de morangueiros originários da Itália. Mu-
das da variedade Pircinque já estão sendo fornecidas para produtores de 
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Ou-
tra cultivar, a Jonica, deverá entrar no mercado em 2017.  A espécie Pir-
cinque precisa de menos nutrientes para se desenvolver e é indicada para 
cultivo orgânico. O resultado é um fruto de tamanho maior, com maior 
concentração de açúcar, além de ter qualidade superior e manejo facili-
tado. O projeto, coordenado professora da Udesc Lages Aike Anneliese 
Kretzschmar, foi parcialmente financiado pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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Reitor da Udesc mostra primeiras ações 
da nova gestão para deputados estaduais

Udesc Lages introduz cultivares  
de morango originárias da 
Itália no mercado brasileiro

O reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
Marcus Tomasi, apresentou o cenário da instituição e as perspectivas 
da sua gestão para deputados estaduais em 25 de maio, na Assem-
bleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), em Florianópo-
lis. Tomasi, que foi empossado no cargo em 11 de abril, mostrou nú-
meros atuais da universidade. São mais de 15 mil alunos, 55 cursos de 
graduação e 41 de pós-graduação (mestrados e doutorados), 12 uni-
dades presenciais em dez municípios e 28 polos de ensino a distância. 
Entre as metas da sua gestão, está a consolidação dos polos de forma-
ção a distância, com ênfase nos cursos de licenciatura.  Outro objetivo 
da nova administração é promover uma maior aproximação da Udesc 
com os diversos setores da sociedade catarinense.

Formada pela Udesc, a administradora pública Tatiana Daussen Perfoll 
participou, em abril, de um curso de curta duração – o Programa Executivo 
de Liderança e Gestão para Líderes do Setor Público do Brasil – na Univer-
sidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos. Com uma semana 
de duração, o curso integra as atividades da pós-graduação que a acadêmica 
está cursando no Centro de Liderança Pública (CLP), em São Paulo. Segundo 
Tatiana, que se graduou pelo Centro de Ciências da Administração e Socioe-
conômicas (Esag) em 2014, o programa incluiu aulas de Gestão, Desenvolvi-
mento Econômico, Liderança em Problemas Complexos, Liderança Adaptati-
va e Combate à Corrupção. 

Administradora formada pela Udesc faz minicurso em Harvard

Professor Marcus 
Tomasi falou 
sobre cenário 
da Udesc e 
perspectivas 
da sua gestão FO
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Nova cultivar 
entrou no mercado 
europeu em 2010



Em maio, uma equipe da Fundação Catarinense 
de Cultura (FCC) transferiu cerca de 16 mil objetos 
da Coletânea Garibaldina para o Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo do Centro de Educação Su-
perior da Região Sul (Ceres), da Udesc em Laguna. O 
acervo é o mais completo sobre a lagunense Anita 
Garibaldi, que, ao lado do marido Giuseppe, lutou 
durante a Revolução Farroupilha, quando foi instala-
da a República Juliana, em Laguna, e pela unificação 
da Itália, onde morreu, em 1849, aos 27 anos. Há pe-
ças como livros, manuscritos, fotos, brasões, armas, 
quadros e selos. A cessão da Coletânea Garibaldina 
foi feita à Udesc Laguna integralmente em forma de 
comodato, com prazo de dez anos e possibilidade 
de prorrogação para mais um período igual. 

Fundação cultural cede acervo de Anita Garibaldi à Udesc Laguna
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Um total de 53 estudantes provenientes 
de dez países frequentará a Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc) no segun-
do semestre de 2016 por meio de convênios 
firmados com instituições internacionais. Os 
intercambistas podem cursar até 18 meses 
na universidade catarinense. Na lista, en-
contram-se alunos oriundos principalmente 
de países como Alemanha, Espanha, Suécia, 
França e Itália. Do total, a maioria estudará 
em Florianópolis (39) e em Joinville (oito).

Alessandra Debone na 
formatura em 2014: 
trabalho ganhou prêmio 
de melhor TCC
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Fundação Catarinense de 
Cultura dará orientações 
técnicas aos alunos da 
universidade

FOTO MARCELINO CORREIA FCC

Próximo semestre da Udesc contará 
com mais de 50 estudantes estrangeiros

A professora Carmen Pandini, do Centro de Educação a 
Distância (Cead), da Udesc, participou de uma reunião em 
maio, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), 
em Brasília, para debater os parâmetros de qualidade do 
ensino a distância (EAD) no Brasil. Além de docente, Car-
men é a atual coordenadora da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) na Udesc Cead. O evento reuniu 28 profissio-
nais de diferentes instituições de ensino superior e órgãos 
de regulação e supervisão vinculados ao EAD. Entre os par-
ticipantes, estavam membros da Câmara de Educação a 
Distância da Associação Brasileira dos Reitores das Univer-
sidades Estaduais e Municipais (Abruem). O coletivo discu-
tirá e estabelecerá o processo avaliativo dos estudantes, 
conforme as diretrizes e as normas nacionais para a oferta 
de programas e cursos EAD.

Udesc integra grupo que definirá parâmetros
nacionais da qualidade do ensino a distância

Coordenadora da UAB na Udesc, Carmen Pandini 
(seg. da dir. para esq.), participa da equipe de trabalho



Em junho, escolas de Ibirama receberão as ações que 
integram o projeto de extensão Green House - Laboratório 
de Estudos Ambientais, do Centro de Educação Superior 
do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc. Entre outras ações, 
está prevista a reforma da casa de enxaimel localizada no 
campus da Udesc Ibirama para a realização de algumas ofi-
cinas. No local, será instalada uma videoteca e haverá exi-

bição de filmes e palestras sobre sustentabilidade.
Outra iniciativa será a cozinha sustentável. Alunos de 

até 10 anos da Escola Tancredo Neves, de Ibirama, recebe-
rão aulas sobre gastronomia e sobre como evitar desper-
dício de alimentos. O projeto prevê ainda, a construção de 
sistemas de coleta de água da chuva e o aproveitamento 
de resíduos para fabricação de móveis.

Udesc Ibirama dará início a ações
sobre estudos ambientais em junho

O governador do Estado, Raimundo Colombo, 
participou, em 19 de maio, da abertura do Seminá-
rio Internacional de Defesa Civil, realizado no Cen-
tro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), da 
Udesc, em Florianópolis. A abertura contou com 
a presença do secretário estadual da Defesa Civil, 
Milton Hobus; da pró-reitora de Ensino de Gradu-
ação da Udesc, Soraia Cristina Tonon da Luz; do 
professor Mário Jorge Coelho Freitas, do Laborató-
rio de Estudo de Riscos de Desastres (LabRed), da 
Udesc Faed; de integrantes das equipes de Defesa 
Civil de diversos estados do Brasil; e de participan-
tes de Portugal, Chile e Estados Unidos.

Governador na abertura 
do Seminário Internacional 
de Defesa Civil na Udesc
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Governador exaltou o 
papel da da Defesa Civil 
em Santa Catarina e a 
importância do evento

A equipe Baja Velociraptor, formada por 
36 estudantes das engenharias Elétrica e Me-
cânica do Centro de Ciências Tecnológicas 
(CCT), da Udesc em Joinville, participará da 
competição Baja SAE Rochester, em Nova 
York, de 9 a 12 de junho. Essa será a primeira 
participação do time no exterior. O veículo 
off-road construído pelos alunos disputará 
o prêmio de melhor protótipo do mundo no 
evento, que avaliará projeto, segurança, ace-
leração e performance durante uma corrida 
com obstáculos. Além da equipe da Udesc 
Joinville, estudantes de São Paulo e de Per-
nambuco também representarão o País no 
evento de Nova York.

Alunos da Udesc Joinville participarão
de competição internacional de veículo off-road 

Equipe Baja 
Velociraptor 

disputará evento 
em junho, em Nova 

York, contra mais 
de cem grupos
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ExpEdiEntE

Terceira edição do Festival de Bandas da Udesc
Em 8 de junho, às 20h30, a Udesc e a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) farão o 3º 
Festival de Bandas da Udesc no CIC 8:30 – Grandes Encontros, no Centro Integrado de 
Cultura (CIC), em Florianópolis. A iniciativa tem o apoio do Projeto Indústria e Cultura, 
da Fiesc. O evento pretende consolidar as atrações musicais de alunos e egressos da 
Udesc no cenário musical catarinense, além de proporcionar um espetáculo de quali-
dade que fortaleça a música autoral. Neste ano, o festival contará com participações 
de músicos formados pela universidade que integram as bandas Orfeu Trio, Meliza e Piero, Rédea Solta e Marelua. Mais 
informações sobre as apresentações podem ser obtidas com o Teatro Ademir Rosa, do CIC, pelo telefone (48) 3664-2628.

Mesc terá série de cursos e eventos e cursos em junho
Em junho, o Museu da Escola Catarinense (Mesc), terá uma série de cursos e eventos aber-
tos ao público, na Capital. Um dos destaques é o curso de produção de áudio para games 
“The Rotfather” que será realizado às segundas-feiras, a partir das 19h. Até o dia 11, o públi-
co poderá conferir a exposição “Cor Objeto”, artista catarinense Kainan Fernandes. 

Entre os dias 15 e 18, será realizada a mostra “[ g a v e t a (s) ]”, e no dia 18, ocorrerá a oficina 
de sumi-ê (pintura japonesa com carvão). Mais informações sobre os eventos podem ser 
obtidas com o Museu da Udesc pelo telefone (48) 3664-8110.

Professora da Udesc realiza exposição no MASC
O Museu de Arte de Santa Catarina (Masc) recebe obras da artista Jociele Lampert, pro-
fessora do Centro de Artes (Ceart), da Udesc. O trabalho da artista foi realizado nos Es-
tados Unidos, em 2013, por meio de deambulações, sendo a pintura o eixo norteador 
da pesquisa. Deambular significa vaguear ou andar sem um caminho certo. Assim, a ex-
posição é constituída de diferentes deambulações: a residência artística realizada em 
Vermont Studio Center; a passagem de Jociele pela escola livre de artes Art Student’s 
League of New York; a série “Minha Manhattan”, pintada no ateliê do Teachers College; 
o retorno ao Vale Vêneto; e, por fim, o caminho que articula o artista-professor.

Curso gratuito de iniciação à arbitragem em basquetebol
A Udesc abriu inscrições para um curso gratuito de iniciação à arbitragem em basquetebol, que será reali-
zado entre 10 e 12 de junho, no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), no Bairro Coqueiros, na 
Capital. O público aprenderá a fazer avaliações, interpretar regras e relatórios, usar o cronômetro e o ope-
rador de 24 segundos e ter noções sobre mecânica de arbitragem. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 
anos e segundo grau completo.  Os interessados deverão enviar a ficha de inscrição preenchida para o e-mail 
basketlmb@gmail.com, indicando a opção de árbitro ou de oficial de mesa. Mais informações com Maurício 
Camarato pelo telefone (48) 9947-6496 e pelo e-mail mcamaroto@gmail.com.
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Encontro de Práticas em Educação Musical no Centro de Artes da Udesc
Entre 16 e 17 de junho, o Grupo de Pesquisa Muse – Música e Educação, do Centro de Ar-
tes (Ceart), da Udesc, promoverá o 6º Encontro de Pesquisa e Extensão do Muse – Práticas 
em Educação Musical. O evento é gratuito e será realizado nas dependências da Udesc 
Ceart. O encontro visa incentivar o debate sobre as práticas em educação musical com 
palestras, mesas-redondas, oficinas, atividades artísticas e apresentação de trabalhos sob 
a forma de comunicação oral e pôster. As inscrições para participantes ouvintes e para 
minicursos podem ser realizadas pelo formulário online (http://migre.me/tZ9uR).
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