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Até esta sexta-feira, 21, o Centro de Educação Superior da Região Sul 
(Ceres), da Udesc em Laguna, aceitará inscrições para vagas limitadas do 
curso do projeto de extensão “Capacitação de mão de obra na construção 
civil”. Os interessados devem comparecer ao Laboratório de Materiais da 
Udesc Laguna com uma cópia do documento de identidade. As aulas se-
rão realizadas entre 1º de setembro e 27 de outubro, nas terças-feiras, das 
19h30 às 21h30. Mais informações pelo e-mail carlacwf@hotmail.com.

Construção civil

Nesta terça-feira, 18, a Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) lançou o Portal de Empre-
gos, um site voltado a estudantes e egressos da ins-
tituição que procuram uma oportunidade no merca-
do de trabalho. O portal pode ser acessado pelo site 
udesc.trabalhando.com. A ferramenta, desenvolvida 
em parceria com o Universia Brasil, do Banco Santan-
der, oferece diariamente vagas de emprego, estágio 
e trainee em empresas catarinenses e também de ou-
tros estados, assim como oportunidades de trabalho 
no exterior. “A parceria permite que os alunos cadas-
trem seus currículos para que as empresas tenham 
acesso às aptidões de cada um”, destaca o reitor 
Antonio Heronaldo de Sousa. O gestor de Convênios 
do Santander com Universidades, Carlos Guilherme 
Matte, também ressaltou que o software é utilizado 
para oportunidades dentro do próprio banco.

O programa de extensão Amigo do Carroceiro, desenvolvido no Centro de Ci-
ências Agroveterinárias (CAV), da Udesc em Lages, foi vencedor do 22º Prêmio 
Expressão de Ecologia, na categoria “Bem-Estar Animal”. Pela conquista, a Udesc 
recebeu na última sexta-feira, 14, o Troféu Onda Verde. O Expressão de Ecologia é 
certificado pelo Ministério do Meio Ambiente como a maior premiação ambiental 
do Sul do Brasil. Nessa edição, foram selecionados 119 projetos em 20 catego-
rias. O objetivo do programa, criado há 13 anos, é zelar pela saúde e bem-estar 
dos cavalos usados na tração de carroças. O Amigo do Carroceiro também visa 
melhores condições de vida e de trabalho às pessoas que usam os veículos para 
coleta de materiais recicláveis. O programa soma 137 voluntários, mais de 2,5 mil 
pessoas beneficiadas e 600 animais atendidos.
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Portal de Empregos oferta  
vagas a estudantes e egressos

Site tem vagas 
de emprego, 
estágio e 
trainee, além de 
oportunidades 
no exterior
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Programa Amigo do Carroceiro recebe prêmio ambiental

Aulas gratuitas serão 
em setembro e outubro

Iniciativa conta com 137 voluntários e 
beneficia mais de 2,5 mil pessoas



A Udesc segue com inscrições abertas para o Programa 
de Auxílio Permanência (Prape), que oferece 104 novos au-
xílios mensais de moradia (R$ 250) e 104 de alimentação (R$ 
200) para alunos de baixa renda. Os documentos devem ser 
entregues nas direções de Extensão dos centros até 28 de 
agosto. Para concorrer, o aluno deve atender a algumas re-
gras, entre elas ter aprovação em, pelo menos, 70% das dis-
ciplinas dos dois semestres anteriores e pertencer a família 
com renda per capita de até um salário mínimo e meio. 

O resultado será publicado em 2 de outubro, no site da 
Coordenadoria de Apoio à Comunidade Universitária (Cauni) 
e no mural do setor, na Reitoria, em Florianópolis. A conces-
são dos auxílios de permanência terá a duração de 12 meses. 

O Prape concede 442 auxílios de moradia e alimentação, 
beneficiando 272 acadêmicos de baixa renda da universida-
de. Mais informações com a Cauni pelo telefone (48) 3321-
8037, das 13h às 19h, e pelo e-mail cauni.proex@udesc.br.

Inscrições abertas para auxílios a estudantes

Em 10 de agosto, a Secretaria de Cooperação Interins-
titucional e Internacional (SCII), da Udesc, promoveu o Wel-
come Day em Florianópolis para recepcionar 30 acadêmicos 
estrangeiros que estudarão no Brasil a partir deste semes-
tre, vindos de organizações conveniadas. O evento de inte-
gração começou de manhã com apresentações musicais de 

João Amado e da banda Rascal Experience no Centro de Ar-
tes (Ceart). A programação continuou à tarde, no Plenarinho 
da Reitoria. Os estudantes foram recepcionados por servido-
res e viram o novo vídeo institucional da Udesc. Na sequên-
cia, houve um coffee break e um passeio de ônibus para os 
alunos conhecerem a região leste da Ilha de Santa Catarina.

Acadêmicos estrangeiros são recebidos no Welcome Day
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Quase 150 crianças do Centro de Educação 
Infantil Branca de Neve, localizado em José Boi-
teux, serão beneficiadas por um projeto de alunos 
de graduação do Centro de Educação Superior do 
Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc em Ibirama. O 
centro de educação infantil receberá quase R$ 27 
mil para a construção de um parquinho e uma caixa 
de areia coberta, que devem atender crianças que 
têm entre 4 meses e 5 anos. O prazo previsto para 
a execução da obra é de 90 dias.

Ajuda em Ibirama
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Benefícios podem chegar a R$ 450

Recepção incluiu passeio para conhecer Florianópolis

Ação viabilizou 
parquinho em 
centro infantil
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A Academia Dr. Ruy J. Krebs, da Udesc, no Bairro Itaco-
rubi, em Florianópolis, fará inscrições de alunos e terceiri-
zados até esta sexta-feira, 21. É necessário levar atestado 
de saúde, além de contracheque, no caso dos terceiriza-
dos, ou atestado de matrícula, no caso dos estudantes. Se 
houver mais inscritos do que vagas, haverá sorteio. As ati-
vidades de musculação são gratuitas. O espaço fica aberto 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h e das 15h às 21h. 
Mais informações pelo telefone (48) 3321-8082.

Academia da Udesc com inscrições abertas

Misticismo judaico
O aluno Gabriel Rosa, do curso de Artes Visuais do Centro de Artes (Ceart), da 
Udesc, fará a abertura da sua primeira mostra individual, “O Golem”, nesta sex-
ta-feira, 21, às 20h, no Espaço Oficina - Galeria Estúdio, no Bairro Cacupé, em 
Florianópolis. O acadêmico apresentará uma instalação que faz referência a um 
ser artificial associado à tradição mística judaica. A exposição ficará em cartaz 
até 26 de setembro na Rua São Brás, nº 42, Bairro Cacupé, Florianópolis, e a 
entrada é gratuita. Agendamentos pelo telefone  (48) 9983-2395.

Curso de violão
Estão abertas as inscrições para o curso “Fundamentos da Técnica Violonística 
– Teoria e Aplicação”, promovido pelo programa de extensão Ponteio – Violão 
na Udesc, da Udesc Ceart. O curso, destinado a pessoas com proficiência ins-
trumental média e avançada, terá duração de um ano e apresentará um pano-
rama abrangente dos principais componentes e escolas da técnica do violão. As 
inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira, 21, pelo e-mail c2afdm@
udesc.br. O curso é coordenado pelo professor André Ferreira de Moura.

Singularidades da Terra
Até 27 de agosto, o Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Udesc em Florianópolis, sediará a mostra gratuita “Singularida-
des da Terra“, que foi desenvolvida por um coletivo de dez artistas e apresenta trabalhos diferenciados de cerâmica. Estão 
no projeto Betânia Silveira, Cléa Espíndola, Elke Otte Hulse, Ilca Barcellos, Isabela Sielski, Luciane Garcez, Luiz Carlos Cana-
barro Machado, Rosana Bortolin, Rosangela Rosa e Sara Ramos. Mais informações sobre a pelo telefone (48) 3225-8658 e 
pelo e-mail museudaescola@udesc.br.

Radiofonias
Todas as segundas-feiras, às 17h30, a Rádio Udesc FM Florianópolis 100,1 trans-
mite o programa Radiofonias, desenvolvido pelo programa de extensão La-
boratório de Performance, com orientação da professora Daiane Dordete, da 
Udesc Ceart. Radiofonias veicula peças sonoras artísticas de diversos gêneros, 
como arte sonora, paisagem sonora, música concreta, música experimental, poesia fonética, poesia sonora, radioteatro e 
radioarte. Cada programa semanal tem entre cinco e 40 minutos de duração.
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Atividades 
são gratuitas


