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O Centro de Educação Superior da Região Sul (Ce-
res), da Udesc em Laguna, recebeu mais de 500 pes-
soas durante o 2º Simpósio Sul-Sudeste de Recursos 
Pesqueiros e Engenharia de Pesca (Simpesca), realiza-
do entre 25 e 29 de maio. O simpósio promoveu mesas 

-redondas, minicursos e palestras para debater ques-
tões sobre o desenvolvimento do setor pesqueiro, além 
de trocar experiências sobre produção. Mais informa-
ções podem ser obtidas com a organização do evento 
pelo e-mail divulgacao@simpesca.com.

Simpósio regional de Engenharia de Pesca 
reúne mais de 500 pessoas na Udesc Laguna

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 
está realizando a revitalização e a ampliação do espaço de 
convivência localizado entre o Bloco Amarelo e o prédio ad-
ministrativo do Centro de Artes (Ceart), em Florianópolis. O 

projeto, que deve ser concluído em julho, caso haja condi-
ções climáticas favoráveis prevê a construção de um deque 
de madeira, nova pavimentação e a colocação de novos ban-
cos e mesas, além do plantio de mudas de árvores.

O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc 
em Lages, recebeu, em 3 de junho, a visita de cerca de 50 
crianças do terceiro ano do ensino fundamental do Colégio 
Santa Rosa de Lima. Durante as aulas práticas, os estudantes 
obtiveram explicações sobre o armazenamento de plantas e 
o processo de germinação, a seleção e a classificação de se-
mentes. Frequentemente, a Udesc Lages recebe visitas de 
estudantes de instituições públicas e particulares. Os labora-
tórios são abertos ao público, mediante agendamento. Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail comunicacao.
cav@udesc.br e pelo telefone (49) 2101-9130.

Estudantes participam de aulas práticas na Udesc Lages
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Alunos 
conheceram 
o herbário

Construção do 
deque e plantio 
das mudas têm 
previsão de 
conclusão 
em julho

Udesc revitaliza e amplia espaço
de convivência no Centro de Artes
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Objeto de diferentes projetos no Congresso Nacional, a 
redução da maioridade penal - de 18 para 16 anos - foi tema 
de debate ocorrido em 1º de junho no Centro de Ciências 
da Administração e Socioconômicas (Esag), da Udesc em 
Florianópolis. Mediado pelo coordenador da Juventude 
do Governo do Estado, Guilherme Pontes, o debate teve 
participação do juiz-corregedor do Núcleo de Direitos 
Humanos do Tribunal de Justiça de SC, Alexandre Takashima, 
e do advogado e mestre em direito processual civil Márcio Luiz 
Fogaça Vicari. O evento lotou completamente o Auditório da 
Udesc Esag, atraindo representantes tanto da comunidade 
acadêmica como da sociedade civil. O encontro fez parte de 
um ciclo de debates em seis cidades diferentes - Chapecó, 
Blumenau, Joinville, Criciúma e Lages, além de Florianópolis.

A Udesc concluiu a terceira e última fase do 
“Projeto Estiagem no Oeste Catarinense: diagnóstico e 
resiliência”. O estudo foi desenvolvido por uma equipe 
interdisciplinar coordenada pelos professores Francisco 
Henrique de Oliveira e Mário Jorge Cardoso Coelho 
Freitas, do Centro de Ciências Humanas e da Educação 
(Faed). Com objetivo de diagnosticar as condicionantes 
da estiagem e sugerir estratégias de promoção da 
resiliência, o projeto foi financiado pela Secretaria 
da Defesa Civil de Santa Catarina e dará subsídios à 
elaboração do futuro Plano Diretor de Estiagem no 
Oeste Catarinense. Mais de 250 representantes de 
diversas instituições públicas e privadas participaram 
das discussões acerca do projeto, que foram realizadas 
em Joaçaba, Concórdia, São Miguel do Oeste e Chapecó.

Em 2 de junho, a Câmara Municipal de Florianópolis homenageou 
a Udesc pela passagem do seu cinquentenário, comemorado em 20 de 
maio. A sessão especial foi prestigiada pelo reitor em exercício da 
Udesc, Marcus Tomasi, gestores da Reitoria e de centros da 
Capital, além de alunos, servidores e aposentados. A Câmara 
Municipal de Balneário Camboriú também fez homenagem à 
Udesc em virtude dos seus 50 anos e a Câmara dos Deputados 
programou uma sessão solene em 24 de junho, às 10h, no 
Plenário Ulysses Guimarães, em Brasília.

Projeto da Udesc subsidiará Plano Diretor 
de Estiagem para Oeste Catarinense

Homenagens pelos 50 anos da Udesc

Udesc recebe debate em Florianópolis
sobre redução da maioridade penal
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 Vereador Edson Lemos e o reitor em exercício da Udesc,Marcus Tomasi

Evento do Projeto 
Estiagem em 

Chapecó contou 
com a presença 
do governador

Encontro na Esag 
encerrou ciclo de debates 
promovido pelo governo



Grupo de Apoio à Gestante promove 
encontro aberto à comunidade na Udesc
“O que acontece comigo durante a gravidez? Lidando com as 
mudanças” é o tema do encontro, gratuito e aberto ao público, 
promovido pelo Grupo de Apoio à Gestante (Gestar). A ação 
será realizada neste sábado, 13, às 9h, no Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte (Cefid), unidade da Udesc no Bairro 
Coqueiros, em Florianópolis (Rua Pascoal Simone, nº 163, Sala 
13). Mais informações com a professora Fernanda Romaguera pelo 
e-mail fernanda.romaguera@udesc.br.

Udesc promove sessões de  
cinema infantil em junho
O Cineclube Presença, da Udesc, fará sessões gratuitas do 
Circuito Estadual de Cinema Infantil em junho, com exibições de 
filmes sempre nas terças-feiras, às 17h, no Estúdio Multimídia do 
Centro de Educação a Distância (Cead), no Bairro Itacorubi, em 
Florianópolis. No dia 16, serão exibidas quatro produções: ”Entre 
latinhas”, de Carla Leoni e Richard Dantas, “Menina bonita de 
laço de fita” de Diego Lopes e Claudio Bitencourt, “Pierre e a 
Mochila”, de Luli Gerbase, e “Miroca e seu coco caduco”, de Diego Lope 
e Claudio Bitencourt. Confira as demais sessões em www.facebook.com/
cineclubepresenca.

Planetário Digital Móvel da Udesc Oeste 
fará sessões no Festival Literário de Chapecó 
De 18 a 20 de junho, o Planetário Digital Móvel do Centro de 
Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, em parceria com a 
Associação Apontador de Estrelas, fará sessões no Festival Literário 
de Chapecó. As apresentações ocorrerão no Centro de Cultura e 
Eventos Plínio Arlindo de Nes e serão destinadas aos estudantes 
de escolas da Região Oeste e para a comunidade em geral. Mais 
informações podem ser obtidas nos sites espacoastronomiaudesc.
blogspot.com.br/ e apontadordeestrelas.blogspot.com.br/.

Oficina de teatro para pessoas  
com mais de 55 anos
A Udesc está com inscrições abertas para a oficina de teatro voltada 
especialmente para pessoas com mais de 55 anos. As atividades do 
projeto são realizadas no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefid), unidade da Udesc no Bairro Coqueiros, em Florianópolis, 
às segundas-feiras, das 10h às 11h30. Mais informações podem ser 
obtidas com o Grupo de Estudos da Terceira Idade da Udesc Cefid 
pelo e-mail geti.cefid@udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8659.
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Planetário 
digital móvel  
da Udesc Oeste

Exercícios trabalham memória, expressividade, 
solução de problemas e consciência corporal


