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A Udesc está com inscrições abertas para o Edital nº 
02/2016 do Programa de Auxílio Permanência Estudantil 
(Prape), que oferece 108 novos benefícios mensais, sendo 
54 de moradia, de R$ 250, e 54 de alimentação, de R$ 200, 
para acadêmicos de baixa renda dos cursos de graduação 
da instituição. Os estudantes poderão se inscrever nas dire-

ções de Extensão até 26 de agosto, dentro dos horários de 
funcionamento dos setores. A concessão dos auxílios terá a 
duração de 12 meses, com o pagamento da primeira parce-
la, referente a novembro, previsto para ser realizado entre 
1º e 5 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas 
com a equipe da Proex e com as direções de Extensão.

Entre os dias 3 e 5, foi iniciada a primeira etapa da avalia-
ção institucional externa da Udesc, que está sendo realizada 
por uma comissão instituída pelo Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE/SC), órgão responsável e regulador da avaliação 
das instituições catarinenses de ensino superior.

Para avaliar a universidade, o CEE/SC adota as diretri-
zes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes). Esta é a segunda vez que a universidade passa por 
esse processo. A primeira avaliação ocorreu entre o fi m de 
2012 e o início de 2013, quando a Udesc recebeu o conceito 
4,3 em uma escala de 1 a 5, ou seja, além do referencial mí-
nimo de qualidade.

A segunda fase será feita de 17 a 19 de agosto, com vi-
sitas aos centros de: Ciências Tecnológicas (CCT), em Join-
ville; Educação do Planalto Norte (Ceplan), em São Bento 
do Sul; Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), em 
Ibirama; e Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi ), em 
Balneário Camboriú. Na terceira etapa, o Centro de Educa-
ção Superior do Oeste (CEO) receberá a comissão nas cida-

des de Chapecó e Pinhalzinho entre 21 e 23 de setembro.  Na 
fase fi nal, em 29 e 30 de setembro, a comissão deverá fi na-
lizar o relatório e apresentar os resultados à Udesc. Poste-
riormente, esse relatório será encaminhado ao CEE/SC para 
análise e parecer da Comissão de Educação Superior.

Inscrições abertas para 108 auxílios 
estudantis de moradia e alimentação

Conselho Estadual de Educação inicia 
avaliação institucional externa da Udesc

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d), da 
Udesc, está buscando voluntários para um estudo que avaliará 
a infl uência da prática de atividade física na qualidade de vida 
de pacientes diagnosticados com câncer de próstata. Os par-
ticipantes farão aulas gratuitas de treinamento funcional com 

acompanhamento de profi ssionais da área entre 23 de agos-
to e 17 de novembro, nas terças e quintas-feiras, das 14h30 às 
15h30, na Academia Espaço Saúde, em frente ao Parque de 
Coqueiros, em Florianópolis. Mais informações pelo e-mail 
ppgcmh.cefi d@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-8693.

Udesc busca voluntários para estudar infl uência da
atividade física em pacientes com câncer de próstata
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Reitor abriu trabalhos da avaliação 
em cerimônia realizada na Capital
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Aluna conclui estágio de seis meses em universidade de Portugal

Universidade oferece 12 bolsas de intercâmbio no exterior

Diretor da Udesc Joinville participa de workshop na Alemanha
O professor Sérgio Henrique Pezzin, di-

retor de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro 
de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em 
Joinville, participou de um workshop sobre 
técnicas inovadoras de caracterização de ma-
teriais por raios-x, em Karlsruhe, na Alema-
nha. O evento foi realizado entre 25 e 29 de 
julho. O professor Pezzin fez um relato das ati-
vidades de pesquisa na Udesc Joinville e pro-
feriu um seminário sobre o desenvolvimento 
de materiais epoxídicos nanoestruturados 
multifuncionais. Também foram discutidas as 
formas de cooperação, com a futura submis-
são de projetos em conjunto para a Fundação 
de Pesquisa Alemã (DFG), órgãos de fomento 
brasileiros e iniciativa privada. Já está progra-
mado, para o período de 7 a 9 de novembro, 
um segundo workshop, desta vez na Udesc Joinville, para abordar as questões direcionadas ao 
projeto de pesquisa e a viabilização do laboratório de geração de imagens por raios- x. 

A aluna Vanessa Schorr, do curso de Enfermagem do 
Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, 
concluiu um estágio de seis meses na Universidade do Mi-
nho, em Portugal, no fi m de julho. Nesse período, apre-
sentou dois trabalhos na Universidade de Coimbra e no 1º 
Congresso Internacional de Estudantes de Enfermagem 
em Leiria, elaborados a partir dos projetos de extensão 
dos quais participou em SC. 

A estudante, que  foi selecionada pelo Programa de 

Mobilidade Estudantil (Prome), da Udesc, conseguiu va-
lidar as disciplinas da nona fase com base no estágio. 
Atualmente, ela frequenta o último semestre do curso, 
que tem duração de cinco anos. No congresso em Leiria, 
ela foi premiada como melhor comunicação em pôster 
ao apresentar o estudo “Enfermeiros pelo mundo”, que 
aborda a violência psicológica no trabalho de enferma-
gem na área hospitalar e analisa a vivência de assédio 
moral e agressão verbal.

Até 22 de agosto, alunos da Udesc poderão se inscre-
ver no Edital nº 02/2016 do Programa de Mobilidade Estu-
dantil Internacional (Prome Internacional), que oferece 12 
vagas de intercâmbio para o primeiro semestre de 2017. 
Cada centro de ensino da Udesc tem direito a uma vaga 
nas universidades estrangeiras 
conveniadas. Os estudantes in-
teressados devem se inscrever 
nas direções de Ensino. Nes-
te edital, seis unidades (Cefi d, 
CEO, Ceres, Cesfi , Esag e Faed) 
poderão enviar seus alunos para 
países de língua portuguesa e/

ou espanhola. Já as demais unidades (CAV, CCT, Cead, 
Ceart, Ceavi e Ceplan) deverão obrigatoriamente enviar 
os selecionados para países de idiomas que não sejam os 
de línguas portuguesa e/ou espanhola. O auxílio da Udesc 
prevê passagens aéreas de ida e volta, seguro-saúde no 

país de acolhimento e ajuda de 
custo de até seis parcelas men-
sais de 600 euros ou dólares. 
Mais informações podem ser 
obtidas com a equipe da SCII 
pelo e-mail scii.reitoria@udesc.
br e pelo telefone (48) 3664-
8080, das 13h às 19h. 

Professor Pezzin conhece a Sala Limpa para 
desenvolvimento  de materiais nanoestruturados

Universidade de Laurea, na Finlândia, é uma 
das instituições conveniadas com Udesc
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EXPEDIENTE

Museu da Udesc sediará 
debate sobre urbanismo 
Em 18 de agosto, às 19h, o Museu 
da Escola Catarinense (Mesc), da 
Udesc, será palco de um debate do 
evento “FelizCidade”, da Associação 
Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura de Santa Catarina 
(Asbea/SC). A atividade, aberta ao 
público, visa promover ações para 
a resolução de problemas pontuais 
em Florianópolis e uma qualidade 
de vida melhor. O espaço fica na 
Rua Saldanha Marinho, no Centro 
de Florianópolis. Mais informações 
sobre os cursos e os eventos 
podem ser obtidas pelo telefone 
(48) 3664-8110.

O� cina de construção de textos 
teatrais com dramaturgo espanhol
O projeto de extensão Encontro com Dramaturgo, do Centro 
de Artes (Ceart), da Udesc, está promovendo, desde sábado, 
6, uma oficina de construção de textos teatrais, intitulada  “O 
velho Castelo - Gabinete de Dramaturgia”, com o dramaturgo 
espanhol Raúl Cortés. Serão realizados dez encontros quinze-
nais, sempre aos sábados, das 13h30 às 18h, na Sala Teatro e 
Educação, da Udesc Ceart. A oficina é gratuita e aberta ao pú-
blico. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail 
dramaturgiacatarinense@gmail.com.

Pré-estreia gratuita do � lme “Lua em Sagitário” 
Em agosto, alguns centros de ensino da Udesc farão a pré-estreia do � lme “Lua em 
Sagitário”, longa-metragem sobre a trajetória de dois adolescentes que viajam do 
Oeste Catarinense até Florianópolis, vivendo uma série de dilemas no caminho. De-
pois de cada exibição do � lme, será realizado um bate-papo do público com a equi-
pe de produção e com a protagonista da história, a atriz Manuela Campagna, que é 
acadêmica do curso de Teatro do Centro de Artes (Ceart), da Udesc.

QUANDO: 18 de agosto (quarta-feira), às 19h.
ONDE: Udesc Planalto Norte, Rua Luiz Fernando Hastreiter, nº 180, Bairro Centenário, 
São Bento do Sul.

QUANDO: 25 de agosto (quinta-feira), às 17h. 
ONDE: Udesc Joinville, Rua Paulo Malschitzki, nº 200, Campus Universitário Prof. Ave-
lino Marcante, Bairro Zona Industrial Norte.

QUANDO: 31 de agosto (quarta-feira), às 18h.
ONDE: Centro de Cultura Plínio Arlindo de Nes, Rua Assis Brasil, nº 20 D, Centro, Chapecó.
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