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Durante junho, profes-
sores da Udesc representa-
ram o Brasil em diferentes 
eventos ocorridos na Itália. 
O docente Milton de An-
drade, do Centro de Artes 
(Ceart), foi o diretor do pro-
jeto 3D, que apresentou três 
performances no Festival 
Internacional das Escolas de 
Arte e Design (Fisad), orga-
nizado pela Academia Alber-
tina de Belas Artes de Turim. 
Já o professor Luiz Adolfo 
Hegele Júnior, do curso de 
Engenharia de Petróleo do 
Centro de Educação Supe-
rior da Foz do Itajaí (Cesfi), 
em Balneário Camboriú, fez 
pesquisas na área de mecâ-
nica dos fluidos e deu uma 
palestra sobre o método 
de Lattice Boltzmann na 
Universidade de Roma Tor 
Vergata, também na Itália.

Professores 
da Udesc 
na Itália

A Udesc posiciona-se contra a proposta que revisa o 
cálculo dos repasses de recursos à universidade. A medida, 
que também atinge os poderes (TJ-SC, MPSC, TCE-SC e 
Alesc), é de autoria da Assembleia Legislativa de SC e esti-
pula que o valor do duodécimo repassado a essas institui-
ções seja congelado nos próximos quatro anos, reajustado 
apenas com base na inflação.

Atualmente, a Udesc recebe 2,49% da Receita Líquida 
Disponível de SC. Ou seja, todo o aumento de arrecada-
ção do Estado beneficia a universidade, que pode colocar 
em prática novos cursos e programas, entre outros proje-
tos, e manter os já existentes. Pela nova proposta, o valor 

repassado à universidade até 2019 seria reajustado pela 
inflação, com base no montante recebido em 2014, e não 
a partir do crescimento da arrecadação. E, mesmo assim, 
se a inflação for maior que a arrecadação, valerá o percen-
tual de 2,49% da RLD.

O reitor Antonio Heronaldo de Sousa entende que a 
nova proposta compromete a execução das atividades im-
plantadas e das que estão em implantação, além da viabili-
zação do planejamento da universidade em médio e longo 
prazos. A Udesc já enviou ofício aos deputados solicitando 
a exclusão da universidade nessa emenda e está sensibili-
zando os parlamentares e membros do governo.

O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da 
Udesc em Lages, recebeu, no dia 26, o Troféu Ami-
gos 20 Anos do Projeto Charão.  A instituição está 
entre 50 homenageados em todo o País pelo apoio 
prestado em trabalhos de educação ambiental. O 
Projeto Charão é considerado um exemplo na área 
de conservação biológica. O programa é conduzido 
pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 
de Passo Fundo (UPF) e pela Associação Amigos do 
Meio Ambiente (AMA).

Udesc Lages ganha 
troféu por trabalhos  
em educação ambiental

Udesc reage contra proposta de 
congelamento do duodécimo

João Fert Neto, diretor-geral, recebe o 
troféu em homenagem à Udesc Lages
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Melissa Ferreira, professora da Udesc 
Ceart, participa de Playing with fear, 
uma das perfomances do projeto 3D
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Representantes da Udesc par-
ticiparam, em 23 de junho, de uma 
reunião no Ministério da Integração 
(MI), em Brasília, para acompanhar o 
trâmite do financiamento para o Pro-
jeto Rota do Leite, que visa consolidar 
uma rota de integração do produto na 
faixa de fronteira do Estado. O proje-
to inclui a estruturação do Núcleo de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Lei-
te (NCTI do Leite) em Pinhalzinho, no 
Centro de Educação Superior do Oes-
te (CEO), da Udesc. Após implantada, 
a rota de integração do leite contem-
plará diretamente 82 municípios da 
faixa de fronteira no oeste catarinense, beneficiando aproxi-
madamente 88,2 mil famílias de baixa renda da região inscri-
tas no Cadastro Único para Programas Sociais do Ministério do 
Desenvolvimento Social (CadÚnico/MDS).

Em 25 de junho, o Centro 
de Ciências Agroveterinárias 
(CAV), da Udesc em Lages, inau-
gurou a Biofábrica, um labo-
ratório na área da Fruticultura 
que produzirá mudas de plan-
tas frutíferas.  O laboratório foi 
instalado dentro de um contai-
ner, adquirido por meio de um 
projeto com recursos do Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
(CNPq). O objetivo é que anu-
almente sejam entregues cerca 
de 20 mil mudas aos viveiristas. 

A professora Maria Helena Kraeski, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefid), da Udesc, será a técnica da seleção brasileira de ginástica rítmica nos Jogos 
Olímpicos Universitários (Universíade de Verão)  – maior competição poliesportiva do 
mundo depois das Olimpíadas –  em Gwangju, na Coreia do Sul, de 3 a 14 de julho. 

Udesc produzirá cerca de 20 mil mudas 
de plantas frutíferas por ano

Professora atua como técnica da seleção 
de ginástica rítmica na Universíade de Verão

Projeto da Udesc é tema de reunião 
no Ministério da Integração em Brasília
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Participaram do encontro a coordenadora de 
Projetos e Inovação, Carla Roczanski, e a professora 

Ivoneti Ramos, diretora de Extensão do Centro de 
Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag)

Maria Helena coordena projeto Aperfeiçoamento em Ginástica Rítimica  
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Mudas serão 
distribuídas para 
produtores e 
viveiristas 
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Simpósio Nacional de História 
ocorrerá de 27 a 31 de julho
Com o mote “Lugares dos historiadores: velhos e novos desa-
fios”,  será realizado o 28º Simpósio Nacional de História, de 
27 a 31 de julho, em Florianópolis. O evento, organizado pela 
Udesc, UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
e Anpuh (Associação Nacional de História), ocorre a cada dois 
anos e sua diversificada programação atrai professores, pes-
quisadores e estudantes dos cursos de graduação e de pós-
-graduação. A programação conta com conferências, minicur-
sos e oficinas. Confira a programação e mais informações no 
site do simpósio, em http://www.snh2015.anpuh.org.

Duas exposições fotográficas abertas  
à visitação do público até fim de julho
Até 30 de julho, o Museu da Escola Catarinense (Mesc), da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Flo-
rianópolis, sediará duas mostras fotográficas que resgatam 
parte da memória de SC. Intituladas “Museu da Escola Cata-
rinense em sobrevivências possíveis: antes e depois da Mos-
tra Casa Nova 2013” e “Udesc, 50 anos construindo o saber”, 
as exposições são gratuitas e abertas. Na primeira mostra, o 
público pode conferir 120 fotos que retratam a transforma-
ção do Mesc desde 2013 até hoje. A segunda exposição reúne 
20 fotografias selecionadas nos concursos promovidos pela 
universidade desde 2009. Visitação de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 19h, e nos sábados, das 9h às 12h. 
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O Centro de Recuperação Casa do Oleiro, entidade 
beneficente que presta apoio gratuito a pacientes volun-
tários no tratamento da dependência química em Floria-
nópolis receberá, a partir de agosto, a construção de uma 
marcenaria para a prática de oficinas, visando a capacita-
ção e a profissionalização do público atendido. Para viabi-
lizar a iniciativa, estudantes da Udesc Esag promoveram 
12 eventos para arrecadar recursos. A gerente-geral do 
projeto, Manuella Santos Silva, conta que a meta financei-
ra do projeto foi superada. Com custo previsto em torno de R$ 85 mil, a obra deve ser conclu-
ída até o fim de setembro. A expectativa é que a oficina gere renda para a instituição e ajude 
na reintegração das pessoas em tratamento no mercado de trabalho.

Alunos de Administração viabilizam construção de 
marcenaria em casa de apoio para dependentes químicos 

Manuella e os demais gerentes 
do projeto – meta era 

ambiciosa, mas foi superada

Mostra exibe fotos de 
concursos da universidade


