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Até domingo, 31, o programa de cooperação e mobilidade 
universitária Erasmus Mundus, da União Europeia, receberá inscrições 
de intercâmbio de acadêmicos de graduação e de doutorado da Udesc.

As opções de destino são as universidades de Babes-Bolyai 
(Romênia); Castilla-La Mancha (Espanha); Darmstadt (Alemanha); 
Lille (França); Luxemburgo (Luxemburgo); Patras (Grécia); Porto 
(Portugal); Roma (Itália); e Zilina (Eslováquia). Informações pelo 
telefone (48) 3321-8039, das 13h às 19h.

Intercâmbio na Europa para alunos da Udesc 

Por iniciativa do deputado Leonel Pavan 
(PSDB), a Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina realizou nessa quarta, 27, uma ses-
são especial em homenagem à Universida-
de do Estado de Santa Catarina (Udesc), em 
comemoração aos cinquenta anos da insti-
tuição. “A Udesc é a primeira multicampi do 
País e presta relevantes serviços à socieda-
de catarinense como referência nacional no 
ensino superior público e gratuito”, destaca 
Pavan. Na ocasião, o reitor da Udesc, Anto-
nio Heronaldo de Sousa, e os 12 diretores 
dos centros de ensino da instituição foram 
homenageados, representando toda a co-
munidade acadêmica. 

Udesc comemora 50 anos com 
homenagem da Assembleia Legislativa

Uma campanha de vacinação contra a gripe desenvolvida por estudantes 
do curso de Enfermagem do Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da 
Udesc, imunizou cerca de 900 detentos na Penitenciária Agricola do Oeste e 
500 no Presídio Regional de Chapecó. A coordenadora do projeto, professora 
Iracema Anzolin, destacou a importância  da vacinação. “Por ser um local de alto 
risco devido à grande quantidade de pessoas aglomeradas em local fechado, a 
imunização contra a gripe é necessária para evitar que os presos fiquem doentes 
e sobrecarreguem os hospitais”, disse.

Campanha de vacinação da Udesc Oeste 
imunizou 1,4 mil detentos em Chapecó 

Reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa, 
recebe homenagem do Parlamento

Universidade 
de Darmstadt, 
na Alemanha, 

é uma das 
instituições 

participantes
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Campanha tem apoio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de Chapecó e da 
Secretaria Municipal de Saúde
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Um grupo de professores especializados na área ambiental do 
Centro de Educação do Planalto Norte (Ceplan), da Udesc em São 
Bento do Sul, pesquisará tecnologias para o aproveitamento do 
lixo reciclável na geração de energia aos municípios de São Bento 
do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho e Corupá. A atividade integra 
o acordo de cooperação técnica firmado entre a Udesc Planalto 
Norte e o Consórcio Intermunicipal Quiriri. Uma das propostas é a 
instalação de uma usina de lixo zero, onde os produtos deverão ser 
separados em lixos líquido, orgânico e reciclável. O material que 
não servir para reciclagem deverá encaminhado a um biodigestor 
para ser queimado e o gás gerado será destinado à produção de 
combustível, enquanto as sobras virarão adubo orgânico.

Capacitar mulheres para atuar no meio político conta com a 
participação da acadêmica Amanda Putti, do Centro de Ciências 
da Administração e Socioeconômicas (Esag), da Udesc, que atua 
como estagiária da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres (CMPPM), da Capital. Orientada pelo professor 
da Udesc Daniel Pinheiro, a acadêmica colabora na idealização, 
planejamento e organização do projeto “Mulheres na Política: 
Transforme seu futuro, transforme sua cidade”, como parte de 
seu trabalho de conclusão de curso. Serão promovidas palestras 
gratuitas entre maio e outubro deste ano, na Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc). Informações 
podem ser obtidas pelo telefone 3251-6243 e na página da 
Coordenadoria da Mulher de Florianópolis no Facebook.

O reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa, participou 
de audiência pública, em 14 de maio, no município de Palmitos, 
no Oeste, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina (Alesc) para tratar sobre a ampliação da 
oferta de cursos de graduação em Palmitos. A Udesc oferece, 
por meio dos Centros de Educação Superior do Oeste (CEO) 
e de Educação a Distância (Cead), um curso presencial de 
Tecnologia em Produção Moveleira e um curso de Pedagogia 
a distância. No município, funcionava um curso presencial de 
Enfermagem que, por motivos técnicos, foi transferido para 
Chapecó em 2012. A população local cobra a implantação de 
um curso de Direito e/ou o retorno do curso de Enfermagem. 
Na audiência, o reitor Sousa reforçou a necessidade de se 
aumentar o repasse de recursos à Udesc para criar condições 

de expansão em todas as regiões catarinenses. “ Queremos 
um gesto dos deputados para viabilizarem aumento de 
recursos para o ensino superior na Udesc”, disse.

Aluna da Udesc participa de 
projeto que motiva mulheres 
para a vida política

Mais recursos para cursos de graduação em Palmitos

Aproveitamento de lixo para gerar energia
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LGrupo se reuniu na Udesc Planalto Norte

Acadêmica Amanda Putti (de 
preto) com a equipe do CMPPM
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Evento em Palmitos reuniu deputados, 
autoridades locais e comunidade
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Oficina de dança para mães, pais e bebês
O programa de extensão Moinho – Pensamento em Movimento, da Udesc, 
está com inscrições abertas para a oficina de dança para mães, pais e bebês. 
A ideia é promover um espaço gratuito de convivência e experimentação 
corporal entre bebês e adultos a partir do exercício da dança. Os encontros 
são gratuitos, têm inicio em 1º de junho e terão duração de seis semanas, 
atendendo bebês de até 18 meses, acompanhados por mães e/ou pais. As 
atividades serão realizadas no Departamento de Artes Cênicas da Udesc  
em Florianópolis. Mais informações podem ser obtidas pelo   
e-mail  contatoprogramamoinho@hotmail.com. 

Bienal Brasileira de Design 2015  
segue até 12 de julho
A Bienal Brasileira de Design 2015 Floripa, que tem o professor Celio 
Teodorico, do Centro de Artes (Ceart), da Udesc, como um dos curadores-
adjuntos da principal exposição do evento, “Design para todos – para uma 
vida melhor”, teve início em 15 de maio e pode ser visitada até 12 de julho, 
no Centro Integrado de Cultura (CIC). Com curadoria-geral do designer 
Freddy Van Camp e curadoria-adjunta de Teodorico e Pedro Paulo Delpino, a 
exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h às 20h30, e aos 
domingos e feriados, das 10h às 19h30. 

Udesc abre seleção para a Mostra de Dança
Grupos de dança de todo o Estado já podem se preparar para participar da 
13ª Mostra de Dança da Udesc, por meio do Centro de Ciências da Saúde e 
do Esporte (Cefid). A mostra é gratuita e, para se inscrever, é preciso gravar 
a coreografia em vídeo, sem edição, para que as apresentações possam ser 
selecionadas pela comissão organizadora. As inscrições devem ser feitas, já 
com a entrega dos vídeos das coreografias, de 8 a 12 de junho, na Direção 
de Extensão da Udesc Cefid, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis, ou pelo 
correio. Os grupos selecionados se apresentarão em 24 de setembro, às 20h, 
no Teatro Pedro Ivo Campos, na Capital. Saiba mais sobre a mostra 
em www.cefid.udesc.br/mostradedanca.

ExpEdiEntE

Produção: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom) | Secretário de Comunicação: Thiago Cesar Augusto
Edição: Celia Penteado  |  Jornalistas: Carlito Costa, Carolina Hommerding, Gustavo Cabral Vaz, Isabela Vargas, Laís Moser, Luiz Eduardo Schmitt, Rodrigo Brüning Schmitt, 

Tatiane Rosa Machado da Silva, Thiago Cesar Augusto e Valmor Pizzetti  |  Projeto Gráfico: Christiane Dalla Costa | editoração: Gustavo Cabral Vaz

Leia mais em: www.udesc.br
Entre em contato: comunicacao.udesc@udesc.br  |  Telefones: (48) 3321-8142 / 3321-8143

Um software desenvolvido por Pedro Heleno Isolani, forma-
do em 2012 pelo Centro de Educação Superior do Alto Vale do 
Itajaí (Ceavi), da Udesc Ibirama, foi eleito o melhor trabalho na 
categoria “Demonstrações”, durante a Conferência Internacional 
de Gerenciamento Integrado de Redes  (IFIP/IEEE IM 2015), reali-
zado na segunda semana de maio em Ottawa, no Canadá.

Egresso da Udesc Ibirama 
recebe prêmio no Canadá
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Oficina de dança 
para mães, 

pais e bebês 
no Udesc Ceart

Docente Celio Teodorico é curador-
adjunto da Bienal Brasileira de Design
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Conferência foi realizada em Trillium Hall of 
the Shaw Convention Center, no Canadá


