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A Udesc continua recebendo pedidos de isenção no pagamento da taxa de inscrição do Ves-
tibular de Verão 2017 pelo critério socioeconômico (até 4 de agosto) e por doação de sangue (até 
26 de agosto). As inscrições nos cursos poderão ser feitas entre 5 de setembro e 7 de outubro, 
enquanto as provas ocorrerão em 27 de novembro. http://www.udesc.br/?idNoticia=16256

A primeira edição do Prêmio Simplifi ca Udesc obteve 
um total de 170 sugestões inscritas para desburocratizar 
processos nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e ser-
viços da universidade, sendo 88 delas apresentadas por 
técnicos, 46 por alunos e 36 por professores. 

O prazo para envio das ideias terminou na segunda-

-feira, 25, e agora todas serão analisadas por uma comis-
são executiva e uma comissão julgadora do prêmio. Os 
autores das nove melhores propostas em três categorias 
receberão medalhas de honra em sessão solene, marcada 
para 16 de agosto, em Florianópolis.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16254

Na segunda-feira, 1º, a Udesc abrirá as inscrições do 
Edital nº 02/2016 do Programa de Auxílio Permanência Estu-
dantil (Prape), que oferecerá 108 novos benefícios mensais, 
sendo 54 de moradia, de R$ 250, e 54 de alimentação, de R$ 
200, a acadêmicos de baixa renda dos cursos de graduação 
da instituição. Além disso, até 4 de agosto, a Udesc fará ins-
crições para a edição do Programa de Subsídio nas Refeições 
Oferecidas nos Campi (Prosur) do segundo semestre, com 
630 vagas para alunos de graduação de baixa renda. Com 
valor diário de R$ 5, o subsídio poderá ser usado entre 1º de 
setembro e 5 de dezembro, de segunda a sexta-feira, o que 
totaliza 77 dias letivos. Mais informações podem ser obtidas 

no site da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 
(Proex) e com as direções de Extensão dos centros.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16263
http://www.udesc.br/?idNoticia=16148

Vestibular de Verão aceita pedidos de isenção

Simplifi ca Udesc recebe 170 propostas para desburocratização

Udesc tem novas vagas no Prape e no Prosur

O que é o Prape?
É o Programa de Auxílio Permanência Estudantil da Udesc que 
visa propiciar auxílio fi nanceiro para permanência na universi-
dade (moradia de R$ 250 e alimentação de R$ 200).
Quem pode participar?
Estudantes regularmente matriculados nos cursos de gradua-
ção classifi cados em situação de vulnerabilidade socioeconô-
mica, ou seja, pertencentes a família com renda por pessoa de 
até um salário mínimo e meio.
Como?
Através da leitura completa do Edital nº 02/2016 do Prape, 
disponível na página da Proex. As inscrições deverão ser re-
alizadas entre 1º e 26 de agosto, através da entrega dos do-
cumentos solicitados no edital para a direção de Extensão do 
seu centro. 
Informações adicionais:
Resolução nº 47/2012 do Consuni
Resolução nº 31/2016 do Consuni

O que é o Prosur?
É o Programa de Subsídio nas Refeições, oferecido em todos 
os centros da Udesc, que disponibiliza semestralmente sub-
sídio fi nanceiro aos estudantes por meio de tickets ou cartão 
para suas refeições.
Quem pode participar?
Estudantes regularmente matriculados nos cursos de gradu-
ação classifi cados em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica, ou seja, pertencentes a família com renda por pes-
soa de até um salário mínimo e meio.
Como?
Através da leitura completa do Edital nº 03/2016 do Prosur, 
disponível na página da Proex. As inscrições deverão ser re-
alizadas entre 22 de junho e 4 de agosto, através da entrega 
dos documentos solicitados no edital para a direção de Ex-
tensão do seu centro.
Informações adicionais:
Resolução nº 108/2014 do Consuni

Os interessados deverão procurar a direção de Extensão do seu centro de ensino.
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Mais de 32 mil pessoas de 12 municípios do Oeste Ca-
tarinense participaram de atividades educativas, culturais 
e de saúde realizadas durante dez dias na Operação Por-
tal d’Oeste, promovida pelo Núcleo Extensionista Rondon 
(NER), da Udesc. Encerrada em 16 de julho, a operação 
ocorreu em Alto Bela Vista, Lindóia do Sul, Presidente 

Castelo Branco, Arabutã, Itá, Lajeado Grande, Seara, En-
tre Rios, Ipumirim, Faxinal dos Guedes, Xaxim e Xanxerê. 
Cerca de 1,2 mil atividades gratuitas foram feitas por 250 
acadêmicos, técnicos e professores da Udesc e de institui-
ções de ensino superior parceiras.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16226

Núcleo Extensionista Rondon atende mais 
de 32 mil pessoas no Oeste do Estado

O professor Antonio Heronaldo de Sousa, reitor da Udesc entre 
2012 e 2016, é o mais novo cidadão catarinense. A lei que concede o 
título foi sancionada em 18 de julho pelo governador do Estado, Rai-
mundo Colombo, e a honraria será concedida em sessão solene da As-
sembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) na próxima terça-feira, 
2, às 19h, no plenário da casa. A iniciativa do projeto de lei é do depu-
tado estadual Leonel Pavan. “Compartilho essa homenagem com mi-
nha família e meus colegas servidores da Udesc, que, com espírito ca-
tarinense, dedicam seus dias na construção desse belo estado. O título 
me enche de felicidade e motivação para continuar dedicado a esta 
universidade”, afi rma Sousa. http://www.udesc.br/?idNoticia=16223

Reitor da Udesc entre 2012 e 2016 
receberá título de cidadão catarinense

O projeto de extensão Hemeroteca Digital Catarinense, desenvolvido na Biblioteca 
Pública de Santa Catarina pela Udesc Faed, em parceria com a Fundação Catarinense de 
Cultura (FCC), foi selecionado para a etapa fi nal do 29º Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, que é promovido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) e é o maior na área de promoção e preservação do patrimônio cultural de todo o 
País. A iniciativa envolve a digitalização e a disponibilização online de todo o acervo de 
periódicos editados e publicados em SC a partir do século 19, com o objetivo de divulgar 
e de preservar o acervo documental de publicações periódicas catarinenses.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16239

Projeto é fi nalista no maior prêmio de 
preservação de patrimônio cultural do Brasil

FOTO: GUSTAVO CABRAL VAZ/ASCOM
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A Udesc foi a campeã-geral da 60ª edição dos Jo-
gos Universitários Catarinense (JUCs 2016), realizada 
entre 7 e 17 de julho, em Caçador, no Meio-Oeste Ca-
tarinense. A delegação de 98 alunos da universidade 
recebeu 15 troféus, entre eles o de primeiro lugar no 
futebol 7 masculino, no futevôlei feminino e no tênis 
feminino. Com a conquista, a Udesc sagrou-se penta-
campeã da competição estadual, com títulos também 
em 2011, 2013, 2014 e 2015. Os resultados expressivos 
credenciaram as equipes de futebol 7, de basquete fe-
minino e masculino e de futevôlei feminino a disputar 
a Liga do Desporto Universitário, competição de nível 
nacional, a partir de dezembro. Já a representante do 
tênis feminino participará dos Jogos Universitários 
Brasileiros (JUBs) em novembro, em Cuiabá. 
http://www.udesc.br/?idNoticia=16232

Udesc conquista pentacampeonato dos 
jogos universitários de Santa Catarina
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A liberação de recursos para construção dos três labo-
ratórios do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Leite na Udesc Oeste, em Pinhalzinho, foi debatida com o 
ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, em 13 
de julho, em Brasília. Participaram do encontro o reitor da 
Udesc, professor Marcus Tomasi, e os deputados federais 
Celso Maldaner e Valdir Colatto.

Conforme o ministro, a autorização para o pagamento 
da primeira parcela será encaminhada ao fi nanceiro assim 
que a última etapa das diligências for superada. O projeto 
está orçado em R$ 15.217.304,85, sendo R$ 14.869.102,31 
do Ministério da Integração Nacional, e, após implanta-
do, contemplará diretamente 82 municípios da faixa de 

fronteira no Oeste Catarinense, benefi ciando aproxima-
damente 88 mil famílias de baixa renda da região.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16201

Um estudo sobre o sistema penitenciário desenvolvido 
por mestrandos e doutorandos em Administração da Udesc 
Esag apresenta alternativas para estimular a ressocializa-
ção de apenados a partir da articulação entre diversos se-
tores do governo e da sociedade. 
O trabalho das acadêmicas Giselle 
Kersten, Raquel Weidauer, Rosila-
ne Bernard e Thais Serpa integrou 
a disciplina de Coprodução do Bem 
Público, ministrada pela professora 
Paula Chies Schommer, e foi apre-

sentado em 21 de julho. Entre os principais pontos, estão 
a geração de mais oportunidades de trabalho no sistema 
prisional por meio de convênios e redução de impostos; a 
garantia de emprego após o cumprimento da pena a partir 

de cotas ou estímulos fi scais; e o estímulo 
ao envolvimento das famílias dos apena-
dos, de servidores públicos e de cidadãos 
em atividades nas penitenciárias.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16253

Ministro dá parecer favorável à liberação 
de recursos para laboratórios de leite

Estudo debate alternativas para ressocialização de apenados
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Projeto benefi ciará 
quase 88 mil famílias 

de baixa renda

Pesquisa destaca três pontos de 
atuação para estimular reintegração

É penta!!!



4 |  28 �� J���� �� 2016

EXPEDIENTE

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Aula inaugural da pós-graduação 
em Teatro terá pesquisadora russa
O Programa de Pós-Graduação em Teatro da 
Udesc Ceart realizará a aula inaugural do segundo 
semestre dos cursos de mestrado e doutorado em 
9 de agosto, às 14h30, no auditório da unidade, 
em Florianópolis. A convidada é a pesquisadora 
russa Elena Vássina, também professora da Uni-
versidade de São Paulo (USP), que fará uma pales-
tra e lançará um livro sobre o sistema de Stanlislá-
vski, que aborda procedimentos de interpretação 
do ator. http://www.udesc.br/?idNoticia=16218

Semana Acadêmica de Agronomia 
ocorrerá em agosto, em Lages

Universidade recebe feira de oportunidades para estudantes na próxima semana
Estudantes, servidores e demais interessados poderão visitar na quarta, 
3, e na quinta-feira, 4, a 2ª Feira de Oportunidades na Udesc Esag, em 
Florianópolis. O evento funcionará entre 9h30 e 19h30, com intervalo no 
almoço, no espaço conhecido como aquário, próximo à cantina da uni-
dade. A feira terá estandes de cerca de 15 empresas e organizações, com 
opções de estágio em Administração, Administração Pública e Ciências 
Econômicas, além de intercâmbios, trainees, cursos de idiomas e outras 
oportunidades. Também estarão presentes duas empresas de gestão 
de recursos, com oportunidades de trabalho e de investimentos voltadas aos estudantes. http://www.udesc.br/?idNoticia=16261

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros organiza 
1º Simpósio de Ações A� rmativas da Udesc
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab), da Udesc Faed, com 
apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Pro-
ex), fará a primeira edição do Simpósio de Ações A� rmativas da 
Udesc em 15 de setembro, em Florianópolis. As inscrições para 
apresentações de trabalhos e ouvintes estão abertas no site o� cial: 
http://1simposioacoesa� r.wix.com/isimpacoesa� rmudesc. O evento 
pretende ser um espaço de divulgação, discussão, apresentação, ava-
liação e debate sobre ações e propostas em prol das experiências com 
pesquisa, ensino, extensão de alunos e alunas afrodescendentes e in-
dígenas de graduação. http://www.udesc.br/?idNoticia=16234

A Udesc Lages está com inscrições abertas para a 25ª Semana Acadêmica de 
Agronomia, que será promovida de 8 a 12 de agosto, no An� teatro Caverna. Vol-
tado para acadêmicos, professores e pro� ssionais da área, o evento terá o tema 
“Gestão e tecnologia em benefício do agronegócio”. Os interessados devem se 
inscrever diretamente no Centro Acadêmico de Agronomia, que atende o pú-
blico pelo telefone (49) 3289-9127. http://www.udesc.br/?idNoticia=16236

Uso de 
drones na 

agricultura 
será  debatido
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Professora da 
USP lançará 
livro após 
palestra

P�������: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom) | S��������� �� C����������: Luiz Eduardo Schmitt
E�����: Celia Penteado  |  J����������: Carolina Hommerding, Gustavo Cabral Vaz, Isabela Vargas, Laís Moser, Rodrigo Brüning Schmitt, Tatiane Rosa Machado da Silva e Valmor Pizzetti  

P������ G������: Christiane Dalla Costa | ����������: Gustavo Cabral Vaz e Fê Pimentel Teixeira

L��� ���� ��: www.udesc.br
E���� �� �������: comunicacao.udesc@udesc.br  |  Telefone: (48) 3664-8007


