
Santa Catarina, 29 de Outubro de 2015  |  Ano 2  |  No 22  |  www.udesc.br  |  facebook.com/udesc | twitter.com/udesc | (48) 3321-8000

Cerca de 200 pessoas participaram da primeira edição do Udesc Por-
tas Abertas, evento promovido pela Udesc no dia 17. Com atrações gra-
tuitas, a iniciativa foi realizada no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, com 
coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex), 
em parceria com todos os centros do Campus I. O prefeito de Florianópo-
lis, Cesar Souza Junior, prestigiou o evento e fez análise de equilíbrio de 
saúde com o professor Gilmar Moraes Santos, do Centro de Ciências da 
Saúde e Esporte (Cefid). 

Dois alunos e um egresso do curso de Bacharelado 
em Música do Centro de Artes (Ceart), da Udesc, foram 
premiados em importantes concursos de piano e viola 
realizados entre setembro e outubro. Felipe Schilichting 
obteve o segundo lugar no 13º Concurso Nacional de 
Piano “Cora Pavan”, em Uberlândia (MG), enquanto Pe-
dro Tadeu Medeiros foi o vencedor na sua categoria do 

34º Concurso Latino Americano Rosa Mística, em Curiti-
ba. Já o egresso do curso de Viola da Udesc Ceart Fábio 
Saggin venceu o 1º Concurso Nacional de Violas da Para-
íba e ganhou uma bolsa de estudos integral de dois anos 
na Universidade Valdosta State, nos Estados Unidos. A 
competição, realizada em João Pessoa, contou com mais 
de 60 violistas.

Marcus Tomasi e Leandro Zvirtes 
eleitos novos reitor e vice da Udesc

Udesc Portas Abertas reúne centenas de pessoas na Capital

Alunos premiados em concursos musicais

Tomasi será 
o reitor de 
2016 a 2020

Evento da universidade teve atividades culturais como apresentação de boi de mamão

Os professores Marcus Tomasi e Leandro Zvirtes foram respec-
tivamente eleitos reitor e vice-reitor da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) no dia 21, com 59,66% dos votos contra 
40,34% dos professores Paulo Cassol e Oséias Pessoa. Os novos di-
rigentes assumirão os cargos em 12 de abril de 2016 para mandato 
de quatro anos.

Uma turma de estudantes de Administração da Udesc vai pôr o conhe-
cimento em prática neste semestre para viabilizar melhorias estruturais na 
Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica que acolhe mulheres em 
tratamento de dependência química no Bairro Pantanal, Florianópolis. A 
iniciativa, chamada de Projeto Metamorfose, mobiliza 18 alunos do sétimo 
termo vespertino e integra a disciplina Gerenciamento de Projetos, minis-
trada pelo professor Leandro Schmitz no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag). Uma das primeiras 
iniciativas dos estudantes foi criar uma campanha on-line de financiamento coletivo no site vaquinha.com.br.

Alunos da Udesc apoiam entidade 
que trata dependência química

Projeto Metamorfose é promovido por 
estudantes de Administração da Udesc Esag
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O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da 
Udesc em Joinville, recebeu a visita de crianças 
de uma comunidade de índios guarani localizada 
em Araquari no dia 14. As atividades foram coor-
denadas pela professora Jurema Iara Reis Belli, 
do Departamento de Química. Além de conhecer 
a universidade, as crianças participaram de diver-
sas atividades educativas e de integração e foram 
levadas para assistir a uma sessão de cinema no 
shopping ao lado da instituição.

Crianças de comunidade guarani visitam Udesc Joinville

Um artigo de alunas do curso de Zootecnia, do Centro 
de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, aponta a 
cunicultura (criação de coelhos) como um 
setor de grande potencial de crescimento 
devido à simplicidade do manejo alimen-
tar e sanitário e ao rápido retorno eco-
nômico que a atividade proporciona com 
a produção de carne rica em proteínas e 
baixos teores de colesterol.

O trabalho das bolsistas Carla Boscatto e Eduarda Caroli-
ne Pick, do Programa de Educação Tutorial (PET), teve ajuda 

da professora Denise Araújo, do De-
partamento de Zootecnia, e foi pu-
blicado na edição nº 163 do caderno 
Sul Brasil Rural, do jornal Sul Brasil, 
editado em Chapecó. A organização 
é do professor Paulo Ricardo Ficag-
na, da Udesc Oeste.

Alunas da Udesc Oeste publicam artigo sobre criação de coelhos 

A Udesc recebeu no dia 19, no Teatro Álvaro de Carvalho, 
na Capital, o 23º Prêmio Educador Elpídio Barbosa, do Con-
selho Estadual de Educação (CEE), em duas categorias: por 
ser a melhor universidade e por ter o melhor curso superior 
do sistema estadual, o de Zootecnia, do Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO). “O prêmio reflete a qualidade da 
Udesc tanto na graduação como na pós-graduação e reforça 
que a Universidade dos Catarinenses está no rumo certo”, 
disse o reitor, Antonio Heronaldo de Sousa.

Udesc ganha Prêmio 
Educador Elpídio Barbosa 
em duas categorias

A Udesc disponibilizou na segunda-feira, 26, um 
ponto de coleta de donativos no Hall da Reitoria, no 
Bairro Itacorubi, em Florianópolis, destinados à po-
pulação afetada pelas enchentes no Vale do Itajaí, 
sobretudo na região do Alto Vale. Outros pontos fo-
ram abertos nos centros de ensino da universidade 
em Joinville, Balneário Camboriú e Ibirama. O ma-
terial recolhido será encaminhado para a população 
desalojada ou desabrigada na região. Informações 
podem ser obtidas pelo e-mail proex@udesc.br e 
pelo telefone (48) 3321-8032.

Donativos para os 
atingidos pelas enchentes 
no Vale do Itajaí

Rio do Sul foi um dos municípios 
mais prejudicados pelas enchentes 

desta semana no Estado 
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Chefe do Departamento de Zootecnia 
e reitor da Udesc receberam prêmios
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Alunos da Licenciatura em Química fizeram atividades com índios
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Filmes socioambientais do Planeta.Doc  em Florianópolis, Ibirama e Laguna
A Udesc apoia a realização da segunda edição do Festival Internacional de Cinema Socioambiental (Planeta.Doc), que ini-
ciou nesta segunda-feira, 26, e ocorrerá até 13 de novembro. Serão exibidos gratuitamente 80 filmes nacionais e internacio-
nais em Florianópolis, Ibirama e Laguna – confira programação, locais e sinopses no site oficial www.planetadoc.com e pelo 
e-mail proex.reitoria@udesc.br.A mostra conta com filmes premiados em diversos festivais internacionais, como:

4“Planetary”, de Guy Reid (seleção oficial do Washington DC Film Festival);

4“Love Thy Nature”, de Sylvie Rokab (vencedor do Cosmic Angel 2015);

4“O Sal da Terra”, de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (vencedor do César de melhor documentário), que aborda a 
trajetória do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado.

Terceira edição do Concurso de Cases em novembro na Udesc Joinville
O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, por meio da Smart Consultoria Jr., promoverá o 3º Concurso 
de Cases para empresários em 11 de novembro, a partir das 19h, no Salão Nobre Schulz e Foyer da Associação Empresarial 
de Joinville (Acij). As inscrições se encerraram em 18 de outubro, mas ainda é possível se cadastrar para assistir ao evento, 
no site da Smart Consultoria Jr. A partir de 9 de novembro, as inscrições serão confirmadas por e-mail.

Colóquio internacional de educação em novembro
Os centros de Ciências Humanas e da Educação (Faed) e de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc, realizarão o Colóquio Luso-
-Brasileiro de Educação (Colbeduca) em 5 e 6 de novembro, em Florianópolis. Serão promovidas palestras, mesas-redondas e 
apresentação de trabalhos, norteados pelo tema “Currículo, tecnologia e ensino: desafios atuais”. Mais informações podem 
ser encontradas no site oficial e na página do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/509044692603810/
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