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Em 27 de julho, a Udesc anunciou a relação dos três primeiros colocados do 1º Con-
curso de Curtas, além dos dez vídeos que receberam prêmio especial do júri. O curta 
vencedor foi “Legart”, de Marcelo Pedro Vieira, que ganhará um prêmio de R$ 3,5 mil. 
Os vídeos “Momentos em Cena”, de Gustavo Setsuo Bo, e “Visão”, de Douglas Tam-
bani Flôres, respectivamente ficaram na segunda e na terceira colocações e receberão 
R$ 2 mil e R$ 1,5 mil. Já os dez curtas selecionados para o prêmio especial ganharão R$ 
500 cada. Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Cultura pelo 
telefone (48) 3321-8000, das 13h às 19h, e pelo e-mail proex.reitoria@udesc.br.

Vídeos vencedores do 1º Concurso de Curtas 

O reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
Antonio Heronaldo de Sousa, assinou, em 29 de julho, convênio com 
o prefeito de Florianópolis, Cesar Souza Junior, para a realização da 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família, curso de espe-
cialização voltado para profissionais não médicos. O programa de 
capacitação qualificará 88 profissionais graduados em Fisioterapia, 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia e Serviço Social durante dois anos. A especialização será 
oferecida pelo Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da 
Udesc, com a Secretaria Municipal de Saúde.

Entre os dias 22 e 26 de julho, a Udesc sediou e conquistou, de forma 
antecipada, a 59ª edição dos Jogos Universitários Catarinenses (JUCs), em 
Pinhalzinho, chegando assim ao tetracampeonato da maior competição 
universitária de SC. Foram obtidas seis medalhas de ouro; nove medalhas 
de prata, além de seis medalhas de bronze. Neste ano, o JUCs realizou 
provas de natação em 10 e 11 de julho, em Blumenau, e encerrará a com-
petição com o atletismo em 15 de agosto, em Florianópolis. O torneio tem 
o apoio da Federação Catarinense de Desporto Universitário (FCDU) e a 
Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU).
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Convênio com Prefeitura de Florianópolis 
para capacitar profissionais da saúde

Universidade dos 
Catarinenses já tinha 
sido campeã geral 
em 2011, 2013 e 2014
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Reitor (à direita) assinou parceria

Udesc conquista tetracampeonato 
nos Jogos Universitários Catarinenses

Curta-metragem 
Legart, de Marcelo 
Pedro Vieira, foi o 
primeiro colocado

O Centro Estudantil de Medicina Veterinária, do Cen-
tro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc em La-
ges, doou R$ 1.175,00 ao Hospital Infantil Seara do Bem. A 
entrega ocorreu em 10 de julho, na sede do CE. O hospital 
está promovendo uma campanha para a troca de 29 leitos. 

As novas camas custarão R$ 116 mil e, com a doação dos 
estudantes, o total arrecadado ultrapassa os R$ 91 mil. Por 
mês, são atendidas cerca de oito mil crianças de diferentes 
regiões do Estado. No ano passado, o Seara do Bem rece-
beu pacientes de 84 cidades catarinenses.

Campanha para Hospital Infantil
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O Núcleo de Apoio Pedagógico (Nape), do Centro de Ciên-
cias Humanas e da Educação (Faed), da Udesc, promoveu, em 16 
de julho, uma qualificação para policiais militares que integram 
o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 
(Proerd) de Santa Catarina. O professor Lourival José Martins Fi-
lho, coordenador do Nape, ministrou a palestra, realizada no Ho-
tel Morro das Pedras, em Florianópolis. O Proerd busca capacitar 
jovens estudantes com informações e habilidades necessárias 
para viver de maneira saudável, sem drogas e violência. 

Cerca de 300 pessoas prestigiaram o evento em co-
memoração aos 50 anos do Centro de Ciências Tecnoló-
gicas (CCT), da Universidade do Estado de Santa Catari-
na (Udesc) em Joinville, realizado na última sexta-feira, 
31, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). A ce-
rimônia teve a presença de atuais e ex-servidores, além 
de autoridades e representantes de entidades de classe.

Udesc contribui para qualificar
policiais militares de SC

50 anos da Udesc Joinville
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Acadêmicos de graduação de baixa renda da Udesc po-
dem se inscrever no Edital nº 07/2015 do Programa de Auxílio 
Permanência (Prape). São oferecidos 104 novos auxílios men-
sais de moradia (R$ 250) e 104 de alimentação (R$ 200). Os 

documentos deverão ser entregues nas direções de Extensão 
dos centros de ensino até 28 de agosto. Mais informações 
podem ser obtidas com a Cauni pelo telefone (48) 3321-8037, 
das 13h às 19h, e pelo e-mail cauni.proex@udesc.br.

Mais de 200 novas vagas de auxílio estudantil

Professor Lourival 
com coordenadores 

do Proerd em SC

Alunos da primeira 
turma da Udesc Joinville
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CAté 29 de agosto, a Udesc formará mais de 
600 pedagogos em 20 polos de ensino a distância 
de diferentes regiões catarinenses. As 23 turmas 
do Centro de Educação a Distância (Cead) em fase 
de conclusão foram as primeiras a serem abertas 
depois da retomada da Pedagogia a Distância em 
2011. Os novos pedagogos estudaram nos polos 
de Araranguá, Blumenau, Braço do Norte, Cha-
pecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis (três 
turmas), Itajaí, Itapema (duas turmas), Joinville, 
Laguna, Otacílio Costa, Palhoça, Palmitos, Pouso 
Redondo, São Bento do Sul, São José, São Miguel 
do Oeste, Treze Tílias e Tubarão.

Pedagogia a Distância da Udesc formará 
profissionais em 20 municípios do Estado

Cerimônias das turmas 
de Florianópolis, Palhoça 

e São José ocorrerão no 
Teatro Pedro Ivo
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Um grupo de 21 alunos do ensino fundamental de es-
colas de Ibirama, treinados pelo programa de extensão 
de robótica do Centro de Educação Superior do Alto Vale 
do Itajaí (Ceavi), da Udesc, classificou-se para participar 
da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Informática 
(OBI), que será realizada em 15 de agosto, em local ainda 
indefinido. Em Santa Catarina, classificaram-se 104 alunos 

para a etapa estadual, dos quais 40 são de Ibirama, o que 
torna o município com maior expressividade estadual na 
competição. Participaram da fase local 237 estudantes de 
quatro escolas. A OBI visa despertar nos alunos o interes-
se por uma ciência importante na formação básica atual, 
como a computação, por meio de uma atividade que envol-
ve desafio, engenhosidade e competição.

Alunos capacitados pela Udesc Ibirama 
na Olimpíada Brasileira de Informática

Ciclo de Investigações em Artes Visuais  
aceita inscrições até 15 de agosto
Organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
da Udesc, o 10º Ciclo de Investigações em Artes Visuais aceitará 
inscrições de artigos e ensaios visuais até 15 de agosto. O even-
to é gratuito e ocorrerá de 7 a 9 de outubro, no Centro de Artes 
(Ceart), em Florianópolis. Os artigos podem ser inscritos nas ca-
tegorias “Ensino das Artes Visuais”, “Processos Artísticos Con-
temporâneos” e “Teoria e História das Artes Visuais”. Já os ensaios poderão ter caráter sonoro e verbal, além de visual.  
Mais informações pelo telefone (48) 3321-8300.

Palestras sobre propriedade intelectual  
com pesquisador do Inpi
 “Como proteger a sua ideia: importância da propriedade intelectual” é o tema das cinco palestras 
gratuitas que o pesquisador Araken Alves de Lima, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(Inpi), fará entre 12 de agosto e 23 de setembro em cinco cidades catarinenses. Podem se inscrever 
alunos, professores, pesquisadores e o público externo. Mais informações podem ser obtidas no (48) 
3321-8170. As datas e os locais são:
4 12/08 - Lages,  das 14h às 16h;
414/08 - Balneário Camboriú, das 14h às 16h;
419/08 - Laguna, das 14h às 16h;
421/08 - Ibirama, das 14h às 16h;
423/09 - Chapecó, das 11h às 12h.

Aulas gratuitas de dança e alongamento
A Udesc está com inscrições abertas para as atividades do programa 
de extensão Ritmo e Movimento, que oferece gratuitamente a prá-
tica orientada de dança e alongamento para a comunidade, além de 
atender públicos específicos. As atividades tiveram início no dia 3, no 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), unidade da Udesc 
no Bairro Coqueiros, em Florianópolis. Mais informações pelo e-mail 
extensao.cefid@udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8657.


