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O Laboratório de Imagem e Som (LIS), do Centro de Ci-
ências Humanas e da Educação (Faed), da Udesc, completa 
dez anos em setembro. A comemoração será marcada com 
a mostra de curtas-metragens Cineclube Presença.

A mostra contará com exibição de curtas produzidos 
por alunos e professores dos cursos de graduação e pós-
-graduação em História da Udesc. As sessões serão todas 
as quartas-feiras do mês de setembro, às 19h, no Estúdio 
Multimídia do Centro de Educação a Distância (Cead), na 
Capital. A entrada nas sessões de filmes é franca. 

Sessões de cinema gratuitas

Em 22 de setembro, às 20h, a Orquestra Acadêmica da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realizará 
um concerto beneficente no Teatro Ademir Rosa (CIC), em Flo-
rianópolis, em prol das crianças assistidas por ações do Centro 
de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag). A ini-
ciativa tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (Fiesc). Os ingressos podem ser retirados até o 
dia do evento, com limite de dois por pessoa, nas bilheterias 
dos teatros Ademir Rosa, Álvaro de Carvalho (TAC) e Governa-
dor Pedro Ivo, em Florianópolis.

A entrada é gratuita, mas é preciso levar um brinquedo em 
bom estado no dia da apresentação. Segundo o coordenador de 
Cultura da Udesc, Ivan Tonon, “quem apresentar o donativo no 
Teatro do CIC em 22 de setembro receberá um CD da orquestra”.

No concerto, serão executadas as músicas do segundo CD 
da orquestra, intitulado “Instrumental da Casa”. 

Entre 21 e 25 de setembro, o programa de extensão Moinho, da Udesc, 
fará uma oficina de formação dedicada a profissionais da dança, terapeu-
tas, assistentes sociais e profissionais que pretendem integrar a dança entre 
adultos e bebês nas suas práticas profissionais.

O curso será ministrado pela artista e coreógrafa Eryn Dace Trudell, 
graduada em Dança pela Escola Juilliard, dos Estados Unidos, e abordará o 
método MamaDances, que combina abordagens tradicionais e contempo-
râneas para promover a saúde holística de pais, crianças e comunidades.

O curso será realizado das 9h às 13h, no Centro de Artes (Ceart), em Flo-
rianópolis, com coordenação da professora Bianca Scliar.

São oferecidas 15 vagas gratuitas, com inscrições até 12 de setembro, 
por meio do preenchimento do formulário de inscrição e do envio desse do-
cumento para o e-mail contatoprogramamoinho@hotmail.com.

Os ingressos para a 13ª Mostra de Dança da Udesc fica-
rão disponíveis gratuitamente entre 14 e 24 de setembro, 
das 13h às 19h, nas bilheterias do Teatro Álvaro de Carvalho 
(TAC), do Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cul-
tura (CIC), e do Teatro Governador Pedro Ivo, em Florianó-
polis. Em 24 de setembro, dia do evento, será necessário 
levar um quilo de alimento não perecível, além do ingresso. 
A mostra é organizada pelo programa de extensão Ritmo e 
Movimento, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefid), e faz parte da programação dos 50 anos da Udesc.
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Oficina de dança para pais e bebês

Ingresso para Mostra de Dança

Orquestra Acadêmica faz concerto beneficente 
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 Até segunda-feira, 7, a Udesc aceitará inscrições para o 
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional Livre (Pro-
me Internacional Livre), que não oferece bolsas, mas dispensa 
os alunos de graduação de pagar taxas nas instituições con-
veniadas.  Todo o processo de cadastro precisa ser feito pela 
internet. As instruções estão disponíveis na página da Secre-
taria de Cooperação Interinstitucional e Internacional (SCII).

Já a divulgação do resultado geral do Edital nº 02/2015 do 
Programa de Mobilidade Estudantil (Prome Internacional), 
que dará 12 bolsas de intercâmbio para o primeiro semes-
tre de 2016, aguarda a análise de um recurso apresentado 
no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). Mais informações 
podem ser obtidas com a secretaria pelo telefone (48) 3321-
8039, das 13h às 19h, e pelo e-mail scii.reitoria@udesc.br.

Modalidade livre de intercâmbio faz inscrições de alunos

 O Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da 
(Udesc), ficará com inscrições abertas até segunda-feira, 7, 
para o curso de extensão gratuito sobre Astronomia e Astro-
náutica, destinado a pessoas interessadas 
em conhecer as ciências que procuram 
explicar o céu, o espaço e as tecnologias 
utilizadas nessas áreas. Com 40 vagas, o 
curso iniciará em 14 de setembro, com 30 
horas de aulas presenciais e dez a distân-
cia, em encontros semanais, nas segun-
das-feiras, das 19h às 22h. As atividades 
ocorrerão nos prédios da Enfermagem, no Centro de Chape-
có, e da Zootecnia, no Bairro Santo Antônio.

As inscrições podem ser feitas via e-mail para espaco_
astro_udesc@yahoo.com.br. A mensagem deve ter nome, 
idade, endereço, profissão e telefone. 

As aulas serão ministradas pelo 
professor Daniel Iunes Raimann, que 
tem Doutorado em Física pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e está ligado ao Depar-
tamento de Engenharia de Alimen-
tos da Udesc Oeste, em Pinhalzinho, 
sendo docente efetivo desde 2005.

O curso é uma iniciativa do projeto de extensão Espaço 
Astronomia Udesc-Pinhalzinho.

Curso gratuito sobre Astronomia e Astronáutica na Udesc Oeste
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 Arte, tecnologia e sustentabilidade fo-
ram alguns dos temas abordados na primeira 
edição do TEDx Udesc Joinville, realizado no 
último sábado, 29. Organizado por alunos de 
Engenharia do Centro de Ciências Tecnológi-
cas (CCT) da Udesc, o evento contou com pa-
lestrantes de diversas áreas e recebeu mais de 
cinco mil visualizações pela internet, além dos 
cem selecionados para vê-lo presencialmente.

Quase 90 pessoas trabalharam na realiza-
ção do TEDx, que recebeu também auxílio da 
própria universidade. 

Alunos da Udesc Joinville realizam primeira edição do TEDx

Em 26 de agosto, em sessão realizada em Florianópo-
lis, o Conselho Universitário (Consuni), da Udesc, finalizou 
a discussão do Processo nº 20.287/2014, que trata dos re-
sultados da comissão que estudou a viabilidade pedagógi-
ca e financeira da implantação de um curso de Direito em 
Palmitos. O debate iniciou em maio e teve dois pedidos de 
vista em reuniões anteriores. Por 38 votos a 19, os conse-
lheiros decidiram rejeitar a criação do curso, acompanhan-

do assim a recomendação da comissão, que foi contrária 
à abertura da graduação baseando-se sobretudo nos crité-
rios da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): população 
em um raio de 50 quilômetros da cidade; cursos na região; 
possibilidades de estágio; e possível corpo docente.

O curso de Direito era uma reivindicação da comunida-
de de Palmitos, reforçada por vereadores, prefeito e parla-
mentares estaduais.

Curso de Direito em Palmitos é rejeitado pelo Consuni
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Inscrições abertas para colóquio  
sobre educação sexual

O Centro de Educação a Distância (Cead), da Udesc, abriu inscri-
ção para o 8º Colóquio Grupo de Pesquisa sobre Formação de Edu-
cadores e Educação Sexual, que será realizado de 1º a 3 de outubro, 
no Auditório do Centro de Ciências da Administração e Socioeconô-
micas (Esag), na Capital. Com o tema “Os desafios da sexualidade e 
educação sexual na atualidade”, o colóquio oferece cem vagas para 
profissionais de educação e saúde, pesquisadores, alunos e interes-
sados. Mais informações em http://migre.me/ronNP.

Inscrições abertas para o  
11º Encontro de Extensão

Estão abertas as inscrições para apresentações e oficinas no 
11º Encontro de Extensão, que ocorrerá entre 4 e 6 de novembro, 
no Centro de Educação Superior da Região Sul (Ceres), em Lagu-
na. O evento tem o conceito “palavramundo”, do educador Paulo 
Freire, como tema e busca refletir sobre a importância do diálogo 
entre saberes cotidianos e práticas acadêmicas. Informações pelo 
e-mail 11extensaoudesc@gmail.com.

Formação continuada 
em educação a distância 

A Udesc está com inscrições abertas para o 9º Seminário de 
Formação Continuada em EAD, que será realizado entre 9 e 11 de 
setembro, em Florianópolis, pelo Centro de Educação a Distância 
(Cead).  Com o tema “Desafios, processos e perspectivas”, o even-
to gratuito é voltado para quem atua na área da Educação.  Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail deg.cead@udesc.br.

Semana de Educação Fiscal
A Semana de Educação Fiscal terá quatro dias de palestras, 

oficinas e outras atividades voltadas a públicos diversos, em vá-
rios locais da Grande Florianópolis, a partir de terça-feira, 8. As 
atividades são voltadas para a comunidade e visam promover o 
debate e a reflexão sobre a função social do tributo, o controle 
dos gastos públicos e a coesão social. O evento integra as come-
morações do cinquentenário da Udesc. Confira a programação 
completa no portal da Udesc Esag.


