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Em razão do seu cinquentenário, a Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi homenagea-
da nesta quarta-feira, 24, em sessão solene da Câmara 
dos Deputados, em Brasília. A solenidade foi proposta 
pelo deputado federal Esperidião Amin e apoiada pela 
bancada catarinense da casa. Estiveram presentes o 
reitor Antonio Heronaldo de Sousa, pró-reitores, di-
retores de centro e técnicos, além de ex-servidores. 
Participaram também deputados federais, vereado-
res e outras autoridades de municípios catarinenses. 
Em seu discurso, o reitor da Udesc, destacou o caráter 
acolhedor da universidade, pioneira em oportunizar 
ensino superior gratuito às regiões mais afastadas do 
litoral. “A Udesc acolhe, há 50 anos, pessoas de todo 
o Estado e do Brasil, além de valorizar o território, a 
cultura e a natureza catarinenses”.

O reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
Antonio Heronaldo de Sousa, firmou um convênio de intercâmbio 
com o vice-reitor de Assuntos Internacionais da Universidade de 
Montreal (UM), Guy Lefebvre, em 16 de junho. A Universidade de 
Montreal é a segunda maior do Canadá, formando 11 mil pessoas 
por ano. “O convênio assinado permite mobilidade de estudantes 
sem pagamento de taxas e a realização de projetos em conjunto”, 
destacou Sousa. Com essa assinatura, a Udesc passa a ter 95 acor-
dos vigentes de mobilidade nacional e internacional. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone (48) 3321-8039, das 13h às 
19h, e pelo e-mail scii.reitoria@udesc.br.

A Udesc mantém um programa gratuito de atendimento te-
rapêutico para crianças e adolescentes até 15 anos que sofrem 
de problemas respiratórios, como asma, bronquite e fibrose císti-
ca.  A ação inclui tratamentos fisioterapêuticos e avaliações para 
acompanhar a melhora do quadro respiratório de cada pacien-
te. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ccef.cefid@
udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8610.

Convênio de intercâmbio com universidade canadense

Atendimento gratuito a jovens
com problemas respiratórios
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Comitiva da Udec marcou presença no Congresso Federal

Udesc é homenageada pelos 50 anos
em sessão solene da Câmara dos Deputados

Crianças e 
adolescentes 
têm sessões 
de fisioterapia 
respirartória
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A assinatura ocorreu durante a missão da Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) no Canadá
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Em 12 de junho, foi lançada a pedra fundamental e assinada a ordem de serviço 
do prédio multidisciplinar da Udesc em Joinville. A cerimônia contou com a presença 
do governador do Estado, Raimundo Colombo. As obras do prédio multidisciplinar, 
o Bloco I como foi denominada a edificação, serão realizadas pela Construtora e 
Incorporadora Saks, da cidade de Videira. A construção deverá ocorrer em um prazo 
estimado de 18 meses, e mais de R$ 12,3 milhões serão investidos.

A educadora física Michele de Souza, com formação de graduação e pós-
graduação pela Udesc, assumiu no dia 9, em cerimônia na Associação Catarinense 
de Medicina (ACM), em Florianópolis, a presidência do Conselho Estadual de 
Esporte (CED), órgão responsável pelas políticas públicas na área. Ex-professora 
do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Udesc, Michele é a primeira 
mulher a assumir o cargo e a mais jovem a já ocupar a presidência do conselho. Ela 
assume o mandato por dois anos (2015-2017).

Em 9 de junho, o Centro de Ciências Tecnológicas 
(CCT), da Udesc, realizou a quarta edição do Dia 
da Saúde. Segundo a coordenadora do Serviço de 
Orientação ao Estudante (SOE), Fabiane Larsen 
Friedmann, cerca de 300 atendimentos gratuitos 
foram feitos. Foram oferecidos testes de Índice de 
Massa Corporal (IMC), flexibilidade, acuidade visual, 
glicemia e função pulmonar; aferição da pressão 
arterial; orientação nutricional; massagem corporal; 
hidratação facial; e spa das mãos.

Egressa da Udesc é primeira mulher 
a presidir o Conselho Estadual de Esporte

Cerca de 300 atendimentos gratuitos 
feitos no Dia da Saúde da Udesc Joinville

Governador lança pedra fundamental 
de novo prédio da Udesc Joinville
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Prédio ocupará área 
de quase 8 mil m²

Michele de Souza 
durante a posse, com o 
presidente da Fesporte, 
Marcelo Kowalski

Quarta edição do 
evento recebeu 

servidores, alunos e 
comunidade externa

FO
TO

:D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

FO
TO

 B
R

U
N

A
 T

O
N

EL
LI

O grupo da aluna Elisa Miotto, do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Udesc Laguna, recebeu o prêmio de segundo 
lugar no concurso “Design of a Mobile Isolation, Diagnosis 
and/or Treatment Unit for Use in Ebola or 
Other Communicable Disease Epidemics”, da 
União Internacional de Arquitetos (UIA). O 
concurso objetivou desenvolver uma unidade 
móvel de saúde para facilitar o diagnóstico, o 
isolamento e o tratamento de pessoas com 
doenças infectocontagiosas. Elisa, que faz 
intercâmbio na China, desenvolveu o projeto 

“Treat” com colegas de uma universidade dos Estados 
Unidos e do Paraná. O grupo de estudantes escolheu a 
cólera no Haiti, já que 47% dos casos dessa doença no 

mundo são diagnosticados no país. Apenas 
30% da população tem acesso à água potável. 
O projeto concebeu um sistema de baixíssimo 
custo, capaz de gerar cerca de 135 litros de água 
potável por dia em cada unidade móvel. 

Projeto de aluna da Udesc Laguna ganha prêmio internacional

Elisa Miotto está fazendo intercâmbio 
na  Universidade de Tsinghua, na China
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Atividades culturais na Udesc Ibirama
O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc 
em Ibirama, promove o projeto de extensão No compasso do artista, com 
execução de atividades como aulas de dança contemporânea, violão e 
apresentações culturais até o fim do ano. As atividades são gratuitas e 
abertas à comunidade.  Mais informações podem ser obtidas com a Direção 
de Extensão da Udesc Ibirama pelo telefone (47) 3357-3077.

Inscrições abertas ao seminário sobre 
leitura de imagens em várias mídias
Até 17 de julho, ficarão abertas as inscrições de trabalhos para o 8º Seminário 
Leitura de Imagens para a Educação: Múltiplas Mídias, promovido pelo 
Núcleo de Estudos Semióticos e Transdisciplinares (Nest), do Centro de Artes 
(Ceart), da Udesc em Florianópolis. O seminário ocorrerá em 16 de setembro, 
das 9h às 18h, na Fundação Cultural Badesc, em Florianópolis. O evento busca 
promover um diálogo com a comunidade de professores de Artes e demais 
profissionais da área sobre as questões que envolvem a imagem. A proposta “Múltiplas mídias” refere-se não só à 
arte, mas às demais imagens passíveis de leitura, abrindo-se até mesmo para linguagens de outros sistemas, como 
cênico, sonoro, audiovisual e verbal. Mais informações pelo e-mail nest.udesc@gmail.com.

Oficina criativa de design,  
gastronomia e artesanato 
A Udesc e a Associação FloripAmanhã farão a Oficina Criativa Design, 
Gastronomia e Artesanato de 30 de junho a 6 de julho, no Centro de Artes 
(Ceart), em Florianópolis. A programação do seminário prevê debates 
sobre temas como a cozinha tradicional e a açoriana, a gastronomia 
contemporânea e a relação entre cultura e gastronomia para preparar 
os participantes da oficina criativa. Sob orientação de designers, os 
participantes também desenvolverão propostas de utensílios para gastronomia. O evento é voltado a alunos e 
profissionais em Design. Há 20 vagas, todas gratuitas, e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail design.ceart@
udesc.br. Informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3321-8321.
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A aluna Tamy Emily Beppler, do curso de Sistemas de Informação do Centro 
de Educação do Planalto Norte (Ceplan), da Udesc em São Bento do Sul, criou 
um aplicativo de realidade aumentada que reconhece os pontos turísticos 
da cidade e apresenta as informações locais na tela, acompanhadas de uma 
galeria de fotos. Para usá-lo, o usuário deve apontar a câmera do aparelho 
(celular ou tablet) para o ponto turístico. Caso seja um local cadastrado, a 
ferramenta reconhecerá o ponto e terá a opção de mostrar informações sobre 
ele. O aplicativo foi desenvolvido por meio de softwares gratuitos e, de acordo 
com a aluna, “tem grandes chances de sucesso se for lançado no mercado”.

Aluna cria aplicativo que identifica
pontos turísticos de São Bento do Sul

Para usar ferramenta, usuário deve apontar 
câmera de aparelho para ponto turístico

Iniciativa quer atender 1,2 mil pessoas
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