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Sandra Makowiecky, professora do Departamento de Artes Visuais do Centro 
de Artes (Ceart) e coordenadora do Museu da Escola Catarinense (Mesc), ambos 
da Udesc, foi a vencedora do Prêmio Gonzaga Duque da Associação Brasileira de 
Críticos de Arte (Abca), destinado a críticos de artes. Essa é a primeira vez que uma 
catarinense conquista uma premiação da associação. A cerimônia de premiação 
ocorrerá em 19 de maio, às 20h, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo.

Professora da Udesc é vencedora de prêmio 
da Associação Brasileira de Críticos de Arte

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 
chega aos 50 anos com uma estrutura multicampi, com 12 
unidades em dez cidades catarinenses, além de 27 polos de 
apoio presencial para o ensino a distância, em parceria com 
a Universidade Aberta do Brasil (UAB/MEC).

São 15 mil alunos distribuídos em 53 cursos de graduação 
e 38 mestrados e doutorados. Anualmente, são realizadas 
cerca de 500 ações de extensão para levar o conhecimento 
obtido no ensino e na pesquisa ao público externo. Essas 
ações gratuitas benefi ciam mais de 600 mil pessoas por ano.

Udesc completa 50 anos 
vocacionada para o desenvolvimento

Em 8 de maio, foi assinada a ordem de serviço que dará 
início à construção do novo edifício do Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO) em Pinhalzinho. Com área total 
de 2,4 mil metros quadrados, o prédio será construído 
pela empresa JK Engenharia de Obras Ltda com recursos 
próprios da universidade no valor de R$ 3.998.536,70, o 
que representa uma economia de 13% em relação ao que 
foi previsto para a licitação, de R$ 4.618.258,78. O prazo de 
conclusão é de 540 dias (18 meses).

Novo prédio da Udesc Oeste será construído até 2016
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O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc, 
está com seleção aberta para o curso do Mestrado em 
Engenharia Florestal. O prazo para se inscrever irá até 3 
de junho. O período de seleção ocorrerá entre 15 de junho 

e 14 de julho e o resultado fi nal será anunciado em 16 de 
dezembro. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (49) 2101-9149 e por mensagem para ppgef.cav@
udesc.br e alexsandro.cunha@udesc.br.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO

Estão abertas até 10 de julho as inscrições aos programas 
de pós-graduação stricto sensu em Administração da 
Udesc,oferecidos pelo Centro de Ciências de Administração 
e Socioeconômicas (Esag), em Florianópolis.

São ofertadas vagas para dois mestrados e para o 
doutorado em Administração, que são gratuitos. Outras 
informações podem ser obtidas pelo e-mail mestradoadm@
udesc.br e pelos telefones (48) 3321-8220 e 3321-8225.

Mestrados e doutorado em Administração, em Florianópolis

Mestrado em Engenharia Florestal, em Lages
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O Centro de Educação Superior da Região Sul (Ceres), da Udesc 
em Laguna, promoverá o Arquitetos Rebeldes - 1º Simpósio Sul-
Brasileiro sobre Políticas da Habitação em 8 de junho. As inscrições 
para as 200 vagas gratuitas podem ser feitas na internet até 20 de 
maio. A programação do simpósio prevê três mesas-redondas; a 
primeira discutirá o papel da construção da casa própria no fazer coletivo da cidade. No segundo debate, “Movimentos 
sociais”, serão compartilhadas experiências de grupos da área. O evento será encerrado com discussões sobre o 
programa federal Minha Casa, Minha Vida. Mais informações pelo e-mail arquirebeldes@gmail.com.
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O 5º Fórum de Gestores de Instituições de Educação em Engenharia 
será realizado em 22 de maio, em Joinville, com organização do 
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc. 
Serão promovidas palestras e mesas-redondas com o tema “Ecossistemas de inovação: sua importância na formação 
em Engenharia”. O evento ocorrerá na Mitra Diocesana de Joinville, na Rua Jaguaruna, nº 147, Centro, das 8h às 17h30. 
Inscrições gratuitas no site do evento.  

E������  �� ����������� ��� 50 ���� �� U����
A Udesc preparou uma série de eventos para festejar os seus cinquenta anos.  
Acompanhe a programação em http://migre.me/pGj7M 
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