
Uma vacina contra bronquite infecciosa de galinhas 
que foi desenvolvida durante pós-doutorado na Univer-
sidade de Maryland, nos Estados Unidos, pela professora 
Lenita Moura Stefani, do curso de Zootecnia do Centro de 
Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, será testada 
em agosto. Essa etapa ocorrerá em isoladores altamente 
seguros na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Depois 
disso, a Udesc e a instituição americana poderão iniciar a 
fase de obtenção da patente. Os testes para comprovar a 

efi cácia da vacina já foram feitos em laboratórios da Uni-
versidade de Maryland, mas novos resultados precisam ser 
obtidos no Brasil, pois o produto foi elaborado especifi ca-
mente contra o vírus brasileiro causador da doença. Depois 
de obter a patente, o produto precisará receber licença 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) para poder ser comercializado. A bronquite infec-
ciosa afeta as galinhas no mundo inteiro e é hoje, no Brasil, 
a doença de maior relevância para a avicultura.

Vacina contra bronquite de galinha desenvolvida
na Udesc Oeste será testada em agosto

S���� C�������, 16 �� J���� �� 2016  |  Ano 3  |  No 33  |  www.udesc.br  |  facebook.com/udesc | twitter.com/udesc | (48) 3664-8000

Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Blumenau 
vencem prêmio de Gestão Pública da Udesc

Ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar 
(CBMSC) e pela Prefeitura de Blumenau foram as principais 
vencedoras da edição inaugural do Prêmio de Boas Práticas 
em Gestão Pública Udesc Esag. O resultado foi anunciado 
nesta quinta-feira, 16, no evento de apresentação das dez 
práticas fi nalistas, no Auditório da Udesc Esag. O Aplicativo 
FireCast Comunidade, desenvolvido pelo CBMSC para noti-
fi car, em tempo real, atendimentos da corporação a emer-
gências em todo Estado, venceu a categoria “Tecnologias 
de Informação para Transparência”. Na categoria “Quali-
dade na Gestão Pública”, a prática vencedora foi Progra-
ma Gestão Transparente, da Prefeitura de Blumenau, que 
implanta e aperfeiçoa ações e ferramentas que ampliam o 
acesso às informações da administração municipal. O re-

sultado completo e outras informações podem ser obtidas 
pelo site do prêmio: www.premiogestaopublica.com.br/.

O Programa Lixo Orgânico Zero, do Centro de Ciências Agroveterinárias 
(CAV), da Udesc em Lages, foi fi nalista do prêmio Engie Innovation Trophies, 
realizado em Paris, na França, no início do mês. O prêmio recebeu mais de 
dois mil inscritos, dos quais 580 trabalhos de 70 países foram selecionados. 
Desses, foram eleitos 52 fi nalistas, em diversas categorias. O Programa Lixo 
Orgânico Zero foi um dos oito fi nalistas na categoria “Excelência em Gestão”.

O Lixo Orgânico Zero foi inscrito no prêmio pela unidade de cogeração 
da Tractebel Energia em Lages. A empresa é parceira do programa e fornece 
cinzas produzidas a partir da queima de biomassa de pínus para serem usadas 
nas mini- compostagens ecológicas desenvolvidas e mantidas em dezenas de 
escolas e em milhares de residências do município.

Programa Lixo Orgânico Zero da Udesc Lages
é fi nalista em prêmio de inovação na França

Equipe da Prefeitura de Blumenau 
participou do evento de premiação

Mario Cusatis apresentou 
o programa durante o 
prêmio, em Paris
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Centenas de pessoas prestigiaram a quinta edição do Dia da Saú-
de, realizado em 8 de junho, no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), 
da Udesc em Joinville. O número total de atendimentos não foi conta-
bilizado, mas a organização do evento estima que tenham sido mais 
de 500. As atividades iniciaram com um passeio ao mirante que atraiu 
quase 30 pessoas. Também foram oferecidos serviços de saúde como 
testes de pressão, efi ciência pulmonar, acuidade visual e de avaliação 
do Índice de Massa Corporal (IMC), entre outros. O evento ainda con-
tou com spa das mãos, limpeza de pele e massagem, que foram os 
serviços mais procurados. Já no Ginásio de Esportes, cinco equipes dis-
putaram um campeonato interno de vôlei misto. Na parte externa do 
campus, os funcionários foram convidados a mexer o corpo durante 
uma sessão de ginástica laboral. 

Quinta edição do Dia da Saúde movimenta Udesc Joinville
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Acadêmicos da quarta e sexta fases do curso de Licenciatura em 
Educação Física do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d), 
da Udesc, conheceram a escola Casa Amarela, localizada no Bairro Rio 
Tavares, em Florianópolis, no fi m de maio. Durante a visita, os futuros 
professores de Educação Física exploraram a estrutura da escola e dis-
cutiram como a brincadeira é trabalhada no ensino e quais são as contri-
buições do brincar para o desenvolvimento das crianças.  A metodologia 
do local é baseada na pedagogia Waldorf, que inclui atividades artísticas 
como aquarela, desenho com giz de cera, costura e contação de histó-
rias Criado em 1919 na Alemanha, o método Waldorf leva em conta a 
idade e as características específi cas de cada aluno, com ações que esti-
mulam a criatividade e as percepções sensoriais das crianças.

Alunos do Cefi d conhecem escola com ensino
baseado na criatividade e nas sensações

Uma startup criada por um aluno durante seu mes-
trado em Administração da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) foi adquirida na semana passa-
da, em uma transação de R$ 26 milhões, pela Mercado 
Livre, maior ambiente de compra e venda online da 
América Latina. O Axado – que atua na área de logísti-
ca, com um sistema que precifi ca, rastreia e faz a ges-
tão de fretes para varejistas – foi fundado em 2011 por 
Guilherme Reitz e outros três sócios: Leandro Baptista, 
Michel Kommers e Eduardo Franceschett. Na época, Reitz cursava o mestrado profi ssional no Centro de Ciências da Adminis-
tração e Socioeconômicas (Esag). A criação da start up foi tema da sua dissertação, defendida no segundo semestre de 2012. 
A negociação com o Mercado Livre iniciou há cerca de seis meses. Apesar da aquisição, a startup continuará funcionando de 
forma independente, com a atual cartela de clientes, escritório-sede em Florianópolis e os quatro sócios à frente da gestão. 

Empresa de logística criada 
em mestrado da Udesc é 
vendida por R$ 26 milhões

Equipe da Prefeitura de Blumenau 
participou do evento de premiação

O Dia da Saúde foi organizado pelo 
Serviço de Orientação ao Estudante (SOE)
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Casa Amarela fi ca em Florianópolis e prioriza 
atividades artísticas como aquarela e desenho



A aluna Kátia Speck, do curso de Artes Visuais do Centro de Artes (Ceart), da Udesc, 
recebeu, no início de mês, um dos prêmios de fotografi a da 22º Maratona Fotográfi ca 
de Florianópolis. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio 
da Fundação Franklin Cascaes. A maratona deste ano, ocorrida em 9 e 10 de abril, teve 
o tema “É assim que eu vejo” e contou com a participação de mais de 400 fotógrafos. A 
estudante da Udesc fi cou em primeiro lugar na categoria 2 da modalidade digital, com um 
conjunto de 12 fotografi as. A exposição, que mostra o trabalho dos 29 fotógrafos profi s-
sionais e iniciantes, vencedores nas modalidades fi lme, digital e infanto-juvenil, pode ser 
visitada de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h 
às 16h, no Museu Histórico de Santa Catarina, no Centro de Florianópolis, até 17 de julho.

Aluna da Udesc recebe prêmio da 22ª Maratona Fotográfi ca 

O controle estratégico de carrapatos foi tema 
de palestra no Centro de Ciências Agroveterinárias 
(CAV), da Udesc em Lages, no dia 6. O palestrante 
foi o médico veterinário e pesquisador da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Gado 
de Corte Renato Andreotti. O médico veterinário fa-
lou de controle e estratégia contra o parasita e frisou 
a importância de buscar ferramentas eficientes con-
tra carrapato, o que ajuda a diminuir as perdas do 
rebanho. O evento também apresentou o livro Car-
rapatos - Protocolos e Técnicas para Estudo. Além 
disso, foi discutida a possibilidade de criação de uma 
vacina contra carrapato. 

Controle de carrapatos é tema de palestra
com pesquisador da Embrapa na Udesc Lages

Alunos de Ciências Contábeis e Engenharia de Sof-
tware do Centro de Educação Superior do Alto Vale do 
Itajaí (Ceavi), da Udesc em Ibirama, fi zeram uma visi-
ta à fábrica da BMW em Araquari, no Norte de SC. O 
grupo teve a satisfação de ser informado, “em primeira 
mão”, de que a unidade em Araquari havia sido certi-
fi cada pela sede da BMW, na Alemanha, a produzir o 
lançamento mundial do novo X1 para exportação.

Alunos da Udesc Ibirama 
visitam BMW em Araquari
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Um grupo de 11 estudantes de Zootecnia do Centro 
de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, fez um 
estágio de sete dias em propriedades rurais do municí-
pio de Águas Frias no fi m de maio, dentro da disciplina 
de Vivência em Agropecuária, ministrada na terceira 

fase do curso. A ação já promoveu estágios com cerca 
de 500 alunos, a maioria em propriedades de produção 
leiteira. Os acadêmicos conviveram com produtores ru-
rais, familiares e colaboradores e vivenciaram diferen-
tes tarefas, difi culdades e entraves das propriedades. 

Alunos de Zootecnia da Udesc Oeste estagiam
em propriedades rurais de Águas Frias

Evento apresentou livro 
publicado por pesquisadores

Acadêmica Kátia Speck recebeu 
prêmio pela Modalidade Digital

Grupo esteve na BMW de Araquari

FOTO MIRELLA GUEDES/ASCOM UDESC
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Programa de extensão da Udesc  promove exposição até 30 de julho
O programa de extensão Nupeart Pro...Move, do Centro de Artes (Ceart) da Udesc, promo-
verá a exposição “Labirintos borgeanos - mídia e laboratório das artes do fogo” até 30 de 
julho. O evento será realizado no Espaço O� cina - Galeria Estúdio, no Bairro Cacupé, em 
Florianópolis. A exposição gratuita tem, como objetivo, re� etir sobre as práticas artísticas e a 
produção de conhecimento, além dos limites entre as linguagens artísticas. Após a abertura, 
visitas devem ser agendadas pelo telefone (48) 9983-2395. A exposição é uma homenagem 
ao poeta argentino Jorge Luis Borges, falecido há 30 anos. O projeto conta com a partici-
pação de vários coletivos do Brasil e do exterior, é organizado por Silvia Barrios, pelo Com.
barro, e tem apoio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). No encerramento, em 30 
de julho, será realizado o laboratório de mídias “Cerâmicas Sonoras”. Mais informações pelos 
e-mails rosanabortolin@gmail.com e viviane.diehl@feliz.ifrs.edu.br.

Congresso online sobre agroecologia oferece vagas para alunos da Udesc Ibirama
O projeto de extensão Green House - Laboratório de Estudos Ambientais, do Centro de Educação Superior do Alto Vale 
do Itajaí (Ceavi), da Udesc em Ibirama, conseguiu disponibilizar 30 vagas para a participação dos alunos da unidade no 
1º Congresso Internacional Online de Agroecologia (AgroecoWeb), que será realizado de 27 de junho a 3 de julho. As ins-
crições são gratuitas e devem ser feitas pelo link http://migre.me/u627e. Os estudantes inscritos poderão acompanhar 
as 24 palestras e outras ações integrantes da programação por meio de videoconferência no Auditório da Udesc Ibirama. 

Seminário Leitura de Imagens: Múltiplas Mídias
O Núcleo de Estudos Semióticos e Transdisciplinares (Nest), do Centro de 
Artes (Ceart) da Udesc, realizará em 20 de junho, o 9º Seminário Leitura de 
Imagens: Múltiplas Mídias. O evento ocorre no Museu da Escola Catarinen-
se (Mesc), da Udesc em Florianópolis, a partir das 8h30. As inscrições para 
ouvintes estão abertas e podem ser realizadas pelo formulário online http://
migre.me/u62rO. Ao longo do seminário, 18 pesquisadores de diversos esta-
dos brasileiros (Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro) e do Distrito Federal apresentarão trabalhos 
sobre questões que envolvem a imagem. O evento, realizado anualmente, busca dialogar com a comunidade de professores 
de Arte e com demais pro� ssionais da área sobre a visualidade.

Até 27 de junho, a Udesc fará a Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) sobre as disciplinas 
das graduações no primeiro semestre de 2016. Alunos e professores da universidade podem 
manifestar sua opinião sobre os cursos, com garantia de sigilo total.  Para avaliar os cursos no 
Siga, basta acessar o site e clicar em “Avaliação Institucional”, no menu lateral.  As respostas 
seguem a escala de 1 a 5, em ordem crescente de desempenho, e também há a opção “Não co-
nheço”. A avaliação está aberta para dez unidades da Udesc pela página do Sistema de Gestão 
Acadêmica (Siga) http://migre.me/u61yL, enquanto o Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) 
usa um sistema próprio http://www.cct.udesc.br/?id=1088. Mais informações podem ser obti-
das pelo e-mail coai.reitoria@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-8077, das 13h às 19h. 

Estudantes da Udesc podem participar
de avaliação online sobre cursos de graduação
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