
Núcleo Extensionista Rondon da Udesc inicia operação no Oeste
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No dia 7, o Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da 
Udesc, em Lages, inaugurou o Laboratório de Análise de Se-
mentes (LAS), instalado no prédio da Agronomia. A cerimônia 
contou com a presença do reitor da Udesc, Marcus Tomasi, do 
vice-reitor, Leandro Zvirtes, do diretor-geral da Udesc Lages, 
João Fert Neto, de professores, estudantes e representantes 
de entidades ligadas à área da produção agrícola no Estado. 
O laboratório, credenciado pelo Ministério da Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), é o quinto no Estado a pres-
tar este tipo de serviço e atenderá produtores de toda a Serra 
Catarinense por meio da realização das análises necessárias 
para compor o boletim exigido para comercialização das se-
mentes e manter a qualidade da produção. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (49) 3289-9346.

Novo Laboratório de Análise de Sementes na Udesc Lages
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Laboratório é o quinto no 
Estado a prestar os serviços

No dia 6, o Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, 
realizou a cerimônia de abertura da Operação Portal d’Oeste, no 
Ginásio de Esportes de Ipumirim, um dos 12 municípios que par-
ticiparão desta edição, todos vinculados às agências de Desen-
volvimento Regional (ADR) de Concórdia, Seara e Xanxerê. Até 
dia 16, Alto Bela Vista, Arabutã, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, 
Itá, Lajeado Grande, Lindóia do Sul, Presidente Castelo Branco, 
Seara, Xanxerê e Xaxim também receberão equipes do NER. 
Cerca de 250 integrantes da  Operação farão atividades nas áre-
as de educação; saúde; meio ambiente; direitos humanos e jus-
tiça; cultura; comunicação; trabalho; e tecnologia e produção. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3664-
8029, das 13h às 19h e pelo e-mail projrondon09@gmail.com. 

Reitor da 
universidade 
prestigiou evento
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OO professor Pablo Schoeff el, do Centro de Educação Superior do Alto 

Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc em Ibirama, será juiz de linha de badminton 
nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que começarão em 5 de agosto. Ele 
foi convidado pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e fi cará 
no Rio até o fi m do evento. 

Vinculado ao Departamento de Engenharia de Software da Udesc Ibi-
rama, Schoeff el coordena o programa de badminton da unidade de ensino, 
ao lado do professor Osvaldo Furlanetto Rodrigues, e tem conquistado vá-
rias medalhas nas etapas do campeonato estadual. 

A prática de badminton pelo programa em Ibirama ocorre todas as 
quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 22h, no Ginásio de Esportes da Escola 
Eliseu Guilherme, e reúne participantes de 8 a 40 anos. A iniciativa tem o 
apoio da Comissão Municipal de Esportes.

Professor da Udesc Ibirama atuará como juiz nas Olimpíadas
Pablo Schoeff el 
realizou 
três cursos 
internacionais 
e passou 
em seleção 
mundial



Desde o dia 8, a Udesc está 
aceitando inscrições de candi-
datos à isenção no pagamento 
da taxa de inscrição do Vestibu-
lar de Verão 2017 pelo critério 
socioeconômico e por doação 
de sangue. Já as inscrições nos 
cursos começarão em setembro 
e as provas ocorrerão em 27 de 
novembro. O benefício pode 
ser pedido por interessados que 
já tenham fi nalizado o ensino 
médio ou estejam em fase de 
conclusão até a data da ma-
trícula na universidade. Quem 
obtiver isenção deverá efetivar a 
participação no vestibular duran-
te o período geral de inscrições. 
Mais informações podem ser 
obtidas com a Coordenadoria do 
Vestibular pelos telefones (48) 
3664-8089, 8090, 8091 e 8092, 
das 13h às 19h, e pelo e-mail 
vestiba@udesc.br. 

Isenção de taxa para 
Vestibular de Verão
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A partir de agosto, as famílias dos cadastrados no Programa Amigo do Carro-
ceiro, do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc, em Lages, recebe-
rão doações de alimentos durante os atendimentos, que ocorrem toda semana. 
Os alimentos serão fornecidos pelo Programa Mesa Brasil, do Serviço Social do 
Comércio (Sesc), que coleta e distribui as doações às entidades, com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade 
alimentar e social. A entrega será realizada todas as sextas-feira, no ginásio de 
esportes da Udesc Lages, após os atendimentos de rotina, no Hospital de Clí-
nica Veterinária. Usualmente, neste dia da semana, os estudantes de Medicina 
Veterinária examinam os cavalos, entregam ferraduras, ração e sal mineral. E os 
carroceiros e as famílias passam por atendimento médico e odontológico.

Programa da Udesc Lages terá parceria
com Mesa Brasil para distribuir alimentos

Alimentos serão doados 
aos carroceiros cadastrados
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Renovação de 
auxílios estudantis

A Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (Udesc) 
abriu as inscrições de mais 
três editais do Programa de 
Auxílio Permanência Estu-
dantil (Prape) para renova-
ção de benefícios mensais 
de moradia, de R$ 250, e 
de alimentação, de R$ 200. 
Todos eles são destinados a 
acadêmicos de baixa renda 
já que vêm sendo atendidos 
pelo programa após seleções 
anteriores. As inscrições de-
vem ser feitas nas direções 
de Extensão dos centros. 
Mais informações podem ser 
obtidas com a Pró-Reitoria 
de Extensão, Cultura e Co-
munidade (Proex) e com as 
direções de Extensão. 

Integrantes 
do projeto 

prestigiaram 
a inauguração 
em Balneário 

Camboriú
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No dia 8, foi inaugurada a nova sede da Escola de Cães-Guias Hellen Keller, em Bal-
neário Camboriú, cuja construção foi viabilizada com apoio do Projeto Guiando Vidas, 
promovido por estudantes de Administração da Udesc. Realizado no segundo semes-
tre de 2015, o projeto arrecadou materiais de construção e mais de R$ 100 mil para 
a execução da obra. A iniciativa mobilizou 33 estudantes do sétimo termo noturno e 
integrou a disciplina Gerenciamento de Projetos II, ministrada pelo professor Leandro 
Schmitz, no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag), em Floria-
nópolis. Saiba mais sobre a Escola Hellen Keller pelo site www.caoguia.org.br.

Escola de cães-guias viabilizada 
com apoio de alunos da Udesc
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EXPEDIENTE

5º Seminário do Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí 

Disciplinas em inglês abertas à comunidade 
A partir de agosto, a Udesc vai oferecer seis disciplinas ministra-
das em inglês, relacionadas à área de ciências sociais aplicadas, 
gratuitas e com vagas abertas a graduados e estudantes de gra-
duação de diferentes instituições de ensino superior. As aulas 
serão oferecidas no Centro de Ciências da Administração e So-
cioeconômicas (Esag), no Bairro Itacorubi, em Florianópolis. As 
inscrições devem ser feitas nos dias 26 e 27 deste mês, na Secre-
taria de Ensino de Graduação da Udesc Esag, entre 9h e 16h. A 
seleção será feita por ordem de inscrição.

Relação do homem com a natureza dá origem a mostra no MIS

FOTO GUTO PRESTA

Está aberta para visitação, até o dia 24, a mostra audiovisual 
“7,7º Memorial de Alteração do Eixo da Terra”, fruto da disser-
tação de mestrado de Gustavo Antoniuk Presta, realizada no 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) do Cen-
tro de Artes (Ceart) da Udesc. Serão apresentados ao público 
três produções audiovisuais: o documentário “Mar de Omar”, o 

� lme “Material?” e o ensaio fotográ� co “Tapa no Olho”. As pro-
duções mostram a relação do homem com a natureza e os de-
sastres naturais de grandes proporções e podem ser conferida 
de terça-feira a domingo, 10h às 21h, no Museu da Imagem e 
do Som de Santa Catarina (MIS/SC), localizado no Centro Inte-
grado de Cultura (CIC), em Florianópolis.

Mostra segue até
24 de julho no Museu
da Imagem e do Som
de Santa Catarina

O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da 
Udesc, fará a quinta edição do Seminário do Terceiro Setor do 
Alto Vale do Itajaí em 15 e 16 de setembro, em Ibirama, tendo 
captação de recursos e voluntariado como temas centrais. Co-
ordenado pelo professor Sérgio Marian e destinado a gestores 

do terceiro setor, o evento ocorrerá no Auditório da Escola Eli-
seu Guilherme, em Ibirama, mas ainda não de� niu a programa-
ção. As inscrições para participar das atividades nas cem vagas 
oferecidas deverão iniciar em 20 de julho. Mais informações 
pelo telefone (47)3357-8429.

Aulas serão na Udesc Esag, em Florianópolis
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