
No dia 22, a Udesc abriu as inscrições do Programa de Subsídio nas Re-
feições Oferecidas nos Campi (Prosur) para o segundo semestre, com 630 
vagas para alunos de graduação. Com valor diário de R$ 5, o subsídio po-
derá ser usado entre 1º de setembro e 5 de dezembro, de segunda a sexta-
-feira, o que totaliza 77 dias letivos. Estudantes poderão se inscrever até 4 
de agosto, nas direções de Extensão, para obter o benefício, caso atendam 
o edital http://migre.me/udZ2F. O resultado será anunciado pela Pró-Rei-
toria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex) até 22 de agosto e, nos 
dois dias após essa divulgação, fi cará aberto o prazo para apresentação de 
recursos. Entre 31 de agosto e 6 de setembro, os contemplados deverão 
retirar o primeiro lote mensal dos tíquetes nas direções de Extensão. Quem 
não vier nesse período perderá o direito ao subsídio. Mais informações po-
dem ser obtidas com a equipe da Proex e as direções de Extensão.

Mais de 600 subsídios para refeições no segundo semestre
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Governador lança pedra fundamental de
novo edifício da Udesc em São Bento do Sul

No dia 23, o governador Raimundo Colombo e o 
reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), Marcus Tomasi, assinaram a ordem de serviço 
e lançaram a pedra fundamental para a construção do 
novo prédio do Centro de Educação do Planalto Norte 
(Ceplan), em São Bento do Sul. Com investimento de 
quase R$ 8,5 milhões, o edifício receberá o nome do 
ex-governador catarinense Luiz Henrique da Silveira, 
falecido no ano passado. A nova estrutura terá dois 
blocos, com área total de 4,8 mil metros, distribuídos 
em 32 salas de aula e laboratórios; 32 salas de profes-
sores; oito salas para secretarias, reuniões, diretório 
acadêmico e videoconferência; e dois anfi teatros. A 
previsão de conclusão é de 18 meses. 
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O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc em Lages, inaugu-
rou, em 24 de junho, a Sede 1 da Fazenda Experimental (Fecav), localizada no 
Distrito de Macacos. A cerimônia teve as presenças do reitor da Udesc, Marcus 
Tomasi, do vice-reitor, Leandro Zvirtes, do diretor-geral do centro, João Fert 
Neto, de professores, técnicos e acadêmicos. Com mais de 190 hectares, a Fecav 
conta com 22 lavouras e 28 cabeças de gado, além de áreas de experimentos já 
utilizadas pelos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal. A sustentabilidade 
é uma das preocupações da Udesc e foi citada pelo reitor Marcus Tomasi durante 
a inauguração. “A fazenda era um sonho que se conseguiu realizar e, em conjun-
to com pesquisadores e professores, o uso dela será ampliado.” 

Udesc Lages inaugura sede 
da fazenda experimental

Previsão para concluir obra da 
universidade estadual é de 18 meses

Propriedade no Distrito 
de Macacos, no interior 

do município, possui 
mais de 190 hectares

Uso dos tíquetes valerá 
para 77 dias letivos, a 

partir de setembro
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Um artigo de estudantes de Zootecnia do Centro de 
Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, alerta sobre a 
mortalidade em aves pelo vírus infl uenza, que pode infectar 
também equinos, suínos e humanos, e recomenda a destrui-
ção total das espécies animais afetadas, com o isolamento 
da propriedade e a proibição de circulação. 

O trabalho foi publicado na edição nº 175 do suplemen-
to Sul Brasil Rural, que é encartado semanalmente no jornal 
Sul Brasil, com edição em Chapecó e circulação na região. 
De acordo com o artigo, para se manter livre de doenças, o 

Brasil tem desenvolvido fi scalização e vigilância sanitária de 
qualidade. Entretanto, o vírus infl uenza pode causar morta-
lidade elevada, dependendo do tipo viral.

O diagnóstico defi nitivo da doença só pode ser emitido 
pelas autoridades sanitárias, e, se confi rmada a infl uenza 
aviária, a doença deve ser erradicada. Os estudantes suge-
rem o isolamento da propriedade, a suspensão da circulação 
de animais e pessoas, a limpeza e a desinfecção dos aviários, 
equipamentos e veículos e a proibição de novas aves até o 
término do chamado período de vazio sanitário.

Estudo adverte sobre impacto de vírus na produção de aves
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Um trabalho interdisciplinar propôs um desafi o para alunos do quarto termo de 
Administração Pública da Udesc: desenvolver jogos didáticos sobre os temas abor-
dados nas aulas de Antropologia Política e Administração Pública I, no Centro de 
Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag), em Florianópolis. A propos-
ta dos professores Daniel Pinheiro e Jorge Braun engajou os alunos, durante dois 
meses, na criação de 13 jogos. A ideia era de que os jogos fossem utilizados com a 
fi nalidade de fi xar o aprendizado de temas específi cos para serem aplicados com 
estudantes ou interessados pelo campo das públicas. Entre outros, foram criados 
jogos com temáticas da política nacional, participação cidadã na vida política, atri-
buições de um prefeito, o processo de criação de uma organização não governa-
mental (ONG) e até mesmo a rotina de um motorista de ônibus. Conheça a relação 
dos jogos em http://migre.me/udykC.

Estudantes de Administração Pública criam jogos educativos

A Secretaria de Cooperação Interinstitucional e In-
ternacional (SCII), da Udesc, divulgou o resultado da 
chamada interna do Programa de Bolsas Ibero-Ame-
ricanas para Estudantes de Graduação Santander Uni-
versidades. Os contemplados são: Eduardo Henrique 
de Borba (Ciências Econômicas/Esag); Luciana Amaral 
Stradioto Neto (Engenharia de Produção Mecânica/Ce-
plan); Maurício Ariel Avila Michels (Tecnologia em Sis-

temas de Informação/CCT); e Patrik Breitenbach (Zoo-
tecnia/CEO). Cada estudante classificado terá direito a 
uma bolsa de R$ 12.546,30 para o intercâmbio. Esse edi-
tal ofereceu vagas em universidades da Argentina, Chi-
le, Colômbia, Espanha, Portugal e Uruguai conveniadas 

simultaneamente ao programa do Banco Santander e 
à Udesc. Mais informações podem ser obtidas com a 
equipe da SCII em http://migre.me/udtYr. 

Quatro acadêmicos da Udesc são selecionados para intercâmbio

A professora Elisa Henning, do Departamento de Matemática do Centro de Ci-
ências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, participou do International Sym-
posium on Business and Industrial Statistics (Isbis) 2016, realizado de 6 a 8 de junho, 
em Barcelona, na Espanha. O evento ocorreu na  Universidade Politécnica da Cata-
lunya, na Escola Técnica Superior de Engenharia Industrial. O simpósio foi promovi-
do pela International Society for Business and Industrial Statistics (Isbis), dedicada à  
divulgação e à promoção de  pesquisas e melhores práticas na Estatística Industrial 
e Comercial. A Isbis é uma ramifi cação da International Statistical Institute (ISI).

Professora da Udesc Joinville faz apresentação na Espanha
Professora 
apresentou dois 
artigos produzidos 
sob sua orientação
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Museu da Udesc tem novas obras de Aldo Nunes 
No dia 21, familiares do educador e artista Aldo Nunes (1925-2004) doaram 
três obras dele ao Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Udesc, na Ca-
pital. Os quadros pintados por Nunes são representações de brincadeiras 
e da arquitetura do início do século 20. Segundo a diretora do Museu da 
Udesc, Sandra Makowiecky, os quadros farão parte da coleção de Aldo Nu-
nes que já integra o acervo do local. Mais informações podem ser obtidas 
com o Museu da Udesc pelo telefone (48) 3664-8110.

Udesc e UFSC promoverão 2ª Jornada Internacional de Alfabetização em agosto
A Udesc, por meio do Grupo de Pesquisas Prolinguagem, do Centro de Ciências Hu-
manas e da Educação (Faed), em parceria com a Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC), promoverá, em 22 e 23 de agosto, a 2ª Jornada Internacional de Alfa-
betização, a 4ª Jornada Nacional de Alfabetização e a 12ª Jornada de Alfabetização. 
O evento terá, como tema, “Alfabetização e linguística: caminhos para ensinar a ler 
e escrever” e será realizado na UFSC, em Florianópolis. A programação terá mesas-
-redondas, conferências, exposição de pôsteres, minicursos e simpósios temáticos. 
Mais informações podem ser acessadas na página da jornada http://migre.me/ue0HT. 

Congresso Nacional 
de Inovação e Tecnologia 
será realizado em outubro
O Centro de Educação do Planalto 
Norte (Ceplan), da Udesc, promoverá a 
primeira edição do Congresso Nacional 
de Inovação e Tecnologia (Inova 2016) em 
5 e 6 de outubro, em São Bento do Sul.  
Até 31 de julho, pesquisadores de todo 
o País poderão fazer inscrições online 
http://migre.me/ue0Qm. A programação 
prevê atividades como feira e mostra 
tecnológica, rodada de negócios, oficinas 
sobre robótica, microgeração de energia 
por meio de painéis fotovoltaicos 
e aerogeradores, uso de drones na 
agricultura, encontro dos núcleo de 
jovens e café de negócios.

Inscrições abertas para envio de trabalhos 
ao Ciclo de Investigações em Artes Visuais
O Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV), do Centro de Artes (Ceart), da Udesc, está com 
inscrições abertas para interessados que queiram apresentar trabalhos no 11º Ciclo de Investigações em 
Artes Visuais. O evento será realizado de 29 a 31 de agosto, na Udesc Ceart, em Florianópolis. As submissões 
de comunicações orais de artigos podem ser realizadas até 8 de julho por meio do site do evento http://
migre.me/udyJU . A inscrição será complementada com o envio do texto da comunicação para o e-mail 
comunicaciclo@gmail.com. Interessados em participar como ouvinte devem realizar a inscrição pelo for-
mulário que será divulgado no site do evento entre 4 de julho e 14 de agosto.

FO
TO

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Doação de quadros 
ocorreu no dia 21
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Evento ocorrerá em 
São Bento do Sul
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