
Santa Catarina, 1º de Outubro de 2015  |  Ano 2  |  No 20  |  www.udesc.br  |  facebook.com/udesc | twitter.com/udesc | (48) 3321-8000

Autoridades e membros da comunidade acadêmica estiveram 
presentes na cerimônia de doação de terras da Prefeitura Municipal 
de Joinville para o Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universi-
dade do Estado de Santa Catarina (Udesc), em 16 de setembro.

A área doada corresponde a dois terrenos adjacentes ao campus 
da universidade. Um deles possui 10.235,87 m² e está situado no fim 
da Rua Paulo Malschitzki, enquanto o outro imóvel tem 33.964,60 m² 
e fica nos fundos da Rua Balneário Camboriú, totalizando uma área de 
44.200,47 m². Com a doação, o campus da instituição, que atualmente 
possui cerca de 67 mil m², passa a ter quase o dobro do tamanho.

Os trabalhos na nova área devem iniciar no prazo de um ano após 
a assinatura do convênio e ser concluídos em até três anos, contados 
a partir da mesma data.

As inscrições do Vestibular de Verão 2016 da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) seguem 
abertas no site www.vestibular.udesc.br e poderão ser 
feitas até a próxima quinta-feira, 8, com término às 20h. 
Já 9 de outubro será o último dia para pagar a taxa de 
inscrição, de R$ 90. A Coordenadoria do Vestibular reco-
menda a todos os candidatos que leiam atentamente o 
edital, o quadro de vagas e o programa das disciplinas. 
Conforme o ranking do Ministério da Educação (MEC), a 
Udesc é a quarta melhor universidade estadual do Brasil 
entre 46 avaliadas e a 18ª na classificação geral, que tem 
192 instituições de ensino superior.

Uma iniciativa da Udesc mobiliza apoio para a Festa do Dia 
das Crianças do Bairro Ratones, que tradicionalmente reúne 
centenas de pessoas no início de outubro, em Florianópolis. O 
evento será realizado em 11 de outubro, na sede da Associação 
dos Moradores de Ratones (Amora). Mais informações pelo e-
-mail esagsocioambiental@gmail.com.
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Prefeito de Joinville oficializa
doação de terreno para Udesc

O reitor, Antonio 
Heronaldo de Sousa, 
o prefeito, Udo Döhler, 
e o presidente da 
Câmara de Vereadores, 
Rodrigo Fachini

Inscrições para o vestibular 
seguem até próxima quinta

Festa do Dia das Crianças 
em Florianópolis



Papel do 
engenheiro 
florestal é o 
tema do evento
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Em 21 de outubro, os acadêmicos, docentes e técnicos 
da Udesc irão às urnas para escolher os próximos reitor e 
vice-reitor da instituição, para a gestão 2016-2020. 

Duas chapas disputam a Reitoria da Udesc: Chapa 10 
– Udesc Por Tod@s, de Marcus Tomasi para reitor e lean-
dro Zvirtes para vice; e Chapa 20 – Atitude Para Mudar. Unir 
Para Realizar, de Paulo Cassol para reitor e Oséias Pessoa 

para vice. A votação ocorrerá das 9h às 21h. 

Saiba mais sobre a Chapa 10 no site www.udesc.br/udes-
cportodos e na página facebook.com/udescportodos.

Saiba mais sobre a Chapa 20 no site www.udesc.br/ati-
tudeparamudar e na página facebook.com/atitudepara-
mudar.unirpararealizar.

Servidores e alunos escolherão próximo reitor em 21 de outubro 

Dois professores do Centro de Ciências Agroveterinárias 
(CAV), da Udesc em lages, participaram do 14º Congresso Flores-
tal Mundial (WHF), promovido pela Organização das nações Uni-
das para a Alimentação e Agricultura (FAO). O evento ocorreu em 
Durban, na África do Sul, de 7 a 11 de setembro.

A professora de Silvicultura Aplicada, Maria Raquel Kanieski, e 
o professor de Economia e Gestão, Philipe Ricardo Casemiro Soa-
res, apresentaram 11 trabalhos de pesquisa individuais e também 
desenvolvidos em grupos. O congresso reuniu cerca de quatro mil 
profissionais da área florestal, de 120 países. 

Professores em Congresso Mundial na África do Sul

Ocorreu no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc 
em lages, a 10ª Semana Acadêmica de Engenharia Florestal (Saef).  
O evento foi realizado entre 21 e 25 de setembro e reuniu estudan-
tes, professores e profissionais da área.

O tema desta edição foi papel do engenheiro florestal perante a 
área de atuação. Durante a cerimônia de abertura, o chefe do depar-
tamento de Engenharia Florestal da Udesc lages, Márcio navroski, 
falou sobre a importância do evento: “É uma oportunidade que os 
estudantes têm para vislumbrar as diversas áreas de atuação. Certa-
mente, será uma semana intensa com o compartilhamento de várias 
experiências profissionais”.

Semana Acadêmica de Engenharia Florestal 

Estudantes do curso de Agronomia do Centro 
de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc em 
lages, estão promovendo, junto com agricultores 
familiares da Serra Catarinense, a Feira Orgânica 
Amigos da Terra. Os alimentos são comercializa-
dos todas as quartas-feiras, no estacionamento 
da Associação dos Servidores da Udesc lages (As-
cav), das 8h às 12h. Entre os produtos oferecidos, 
estão verduras, frutas, pães caseiros, mel e doces.  

Feira orgânica todas as 
quartas na Udesc Lages

Docentes da 
Udesc Lages 

no Congresso 
Florestal Mundial
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Seminário de Engenharia de Software na Udesc Ibirama
Segue até esta sexta-feira, 2, o 2º Seminário de Engenharia de Software (Semeso), com o tema central “Mercado, empre-
endedorismo e inovação em Ti”, promovido pelo Centro de Educação Superior do Alto Vale do itajaí (Ceavi), da Udesc em 
ibirama. A participação na disputa de robôs é gratuita e aberta aos alunos matriculados no curso de Engenharia de Software 
da Udesc ibirama e no curso de Técnico em informática do instituto Federal Catarinense (iFC). 

Curso sobre oxímetro e turbídimetro
Até 17 de outubro, estarão abertas as inscrições para o curso de extensão sobre oxímetro e turbidímetro oferecido pelo 
Centro de Educação do Planalto norte (Ceplan), da Udesc em São Bento do Sul. As aulas serão ministradas de 19 a 22 de 
outubro, das 8h às 12h, na instituição. inscrições pelo e-mail lab.ceplan@gmail.com. 

Música para pessoas com autismo
Até 9 de outubro, estarão abertas as inscrições na internet do curso gratuito de música para pessoas com autismo que é 
oferecido pelo Centro de Educação a Distância (Cead) e pelo Centro de Artes (Ceart), ambos da Udesc.
O curso será realizado em 15 de outubro, das 8h30 às 17h, no Auditório da Udesc Ceart, no Bairro itacorubi, em Florianópolis, 
e terá cem vagas, destinadas a profissionais e estudantes de educação (educação especial e educação inclusiva) e familiares 
de pessoas com autismo. informações pelo e-mail lediudesc@gmail.com.

Estudos sobre diversidade cultural religiosa no Brasil
O Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), da Udesc, por meio do núcleo de Apoio Pedagógico (nape), está com 
inscrições abertas para participação no grupo de estudos Diversidade Cultural Religiosa no Brasil (DCBR). Estão previstas 
30 vagas, com inscrições até 12 de outubro. Com datas entre este ano e 2018, os encontros trimestrais serão realizados na 
Sala 63 da Udesc Faed, no Bairro itacorubi, em Florianópolis, das 14h às 16h, com carga total de 20 horas. informações pelo 
telefone (48) 3321-8529 ou pelo e-mail  gdcr.faed@udesc.br. 

Mostra exibe ilustrações sobre o universo do rock
Ocorrerá nesta sexta-feira, 2, às 20h, a abertura da exposição “For Those About to Rock”, promovida 
pelo programa de extensão nupeart Pro…Move, do Centro de Artes (Ceart), da Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (Udesc). Até 31 de outubro, as obras do ilustrador e publicitário Gustavo Serrano, 
conhecido como Ugh!, estarão expostas no Espaço Oficina/Galeria Estúdio, no Bairro Cacupé, em Flo-
rianópolis. As visitas são gratuitas e podem ser agendadas pelo telefone (48) 9983-2395.

Palestras gratuitas sobre empreendedorismo 
Até sexta-feira, 2, a Empresa Júnior de Design e Moda da Udesc realizará a Se-
mana inventório, com diversas palestras gratuitas e abertas ao público sobre 
empreendedorismo nas áreas de Design Gráfico, Design industrial e Moda. O 
evento está ocorrendo no Auditório do Bloco Amarelo do Centro de Artes (Ce-
art), em Florianópolis. neste ano, o tema é “Expire o que te inspira”, com o in-
tuito de entusiasmar todos aqueles que temem, de alguma forma, colocar seus 
planos em prática. O credenciamento é efetuado no local, 30 minutos antes de 
cada palestra. A programação pode ser conferida em http://www.ceart.udesc.
br/wp-content/uploads/programacao-completa-semana-inventorio.pdf . 


