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A Udesc realizou o Seminário Projetos de Educação Supe-
rior nos Municípios de Santa Catarina para abordar os desafios 
e as soluções da educação superior a distância com secretá-
rios de Desenvolvimento Regional, prefeitos, representantes 
locais e coordenadores dos polos da instituição de ensino. O 

evento promovido no dia 29 teve participações do reitor, Anto-
nio Heronaldo de Sousa, diretor-geral do Centro de Educação 
a Distância (Cead), David Daniel e Silva; da coordenadora da 
UAB na Udesc, Carmen Pandini; e dos pró-reitores de Ensino, 
Luciano Hack, e de Planejamento, Gerson Volney Lagemann. 

“O Brasil enfrenta uma crise no seu modelo de estado, 
caro e defasado, e no seu modelo político, que está de costas 
para a sociedade. Ambos terão de ser corrigidos e são ne-

cessárias mudanças profundas e radicais, principalmente no 
serviço público. Essa mudança vai acontecer e deverá incluir 
eventualmente uma nova constituinte”.

Essa foi a tônica da palestra proferida pelo governador 
do Estado, Raimundo Colombo, no Auditório do Centro de 
Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag), da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), em Flo-
rianópolis. O evento fez parte da Semana Esaguiana, pro-
movida por entidades estudantis da Udesc Esag, ocorrida 
entre 4 e 6 de novembro. 

Prestigiaram a palestra o reitor da Udesc, Antonio He-
ronaldo de Sousa, o reitor eleito para a gestão 2016-2020, 
Marcus Tomasi, e a diretora de Ensino da Udesc Esag, Ana 
Paula Menezes Pereira. O presidente do Daag, Ademir Ribas 
Machado, abriu o encontro destacando a satisfação de tra-
zer, pela primeira vez, o governador do Estado para conver-
sar com os acadêmicos da Udesc Esag.

Udesc comemora 30 anos 
de fundação do Centro de 
Artes com semana cultural

Evento da Udesc aborda desafios do ensino superior a distância

Governador Raimundo Colombo ministra palestra na Udesc

Até domingo, 15, o Centro de Artes (Ceart), da Udesc, realiza 
uma semana comemorativa em Florianópolis pelos 30 anos de 
fundação da unidade. Alunos, servidores, egressos, aposentados, 
imprensa e o público em geral estão convidados a prestigiar a so-

lenidade. A programação inclui encenações de 
montagens; concertos musicais; exposições de 
Artes Visuais, Design, Moda e Teatro; mostra 
de vídeos; lançamentos de livros e revistas e desfile do Octa 
Fahion 2015, considerado o maior evento acadêmico de Moda do Brasil. O 
evento, gratuito, ocorre em vários locais de Florianópolis. Mais informações 
podem ser obtidas em https://www.facebook.com/udesc.ceart.

Reitor e presidente do Daag 
presentearam governador com 
lembranças da universidade

FO
TO

: G
U

ST
A

V
O

 C
A

B
R

A
L 

VA
Z



2 |  12 de Novembro de 2015

O Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, desenvolve um programa de extensão para promover a inte-
ração entre a universidade e a comunidade por meio de ações com acadêmicos, professores, produtores rurais e alunos de 
escolas técnicas da região. A ideia é minimizar questões relacionadas à falta de alimentos na produção animal, principalmente 
na bovinocultura do leite, e introduzir conceitos novos sobre manejo de pastagens e melhorias no manejo da bovinocultura do 
leite, além de despertar para a importância da gestão da propriedade com a redução dos custos de produção. Outro objetivo do 
programa de extensão é dar oportunidade aos acadêmicos com a realização de atividades extraclasse, desafiando-os a levar, 
para o público externo, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Programa da Udesc Oeste dá orientações sobre propriedade rural

Em 2015, a Udesc abriu inscrições de cerca de 1,5 mil vagas para alunos de 
graduação e pós-graduação stricto sensu interessados em fazer o Test of En-
glish as a Foreign Language – Institutional Testing Program (Toefl/ITP). Ainda 
há vagas na internet para provas em Florianópolis (várias datas de novembro) 
e Chapecó (19 de novembro). As inscrições encerrarão quatro dias antes da 
data de cada prova. Para reagendamento, os alunos interessados precisam 
cancelar a inscrição e fazer outra. Mais informações podem ser obtidas no site 
do Inglês sem Fronteiras e com a Secretaria de Cooperação Interinstitucional 
e Internacional (SCII) pelo e-mail scii.reitoria@udesc.br.

O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da 
Udesc em Lages, realizou o 1º Encontro da Saúde no dia 
28. As atividades reuniram cerca de 80 pessoas, entre es-
tudantes, professores e técnicos universitários e marcou 
o Dia do Servidor Público. O encontro contou com três 
palestras, sorteio de brindes, lanche saudável e espaço 
saúde, onde ocorreu verificação da pressão arterial, teste 
de glicemia e orientações alimentares com nutricionista 
aos participantes. O evento faz parte de um projeto co-
ordenado pelo professor de Educação Física, Thiago Cas-
tro, em parceria com o Setor de Saúde da Udesc Lages.

Alunos ainda podem concorrer a vagas para exame do Toefl

Encontro incentiva estilo de vida saudável na Udesc Lages

A Udesc anunciou os locais de prova e a confir-
mação de inscrição dos 13.643 candidatos do Vesti-
bular de Verão 2016, que farão provas no domingo, 
15, das 9h às 12h30 e das 15h às 19h30, em oito ci-
dades: Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, 
Ibirama, Joinville, Lages, Laguna e São Bento do 
Sul. Mais informações podem ser obtidas pelos te-
lefones (48) 3321-8098 e 8147, das 13h às 19h, e pelo 
e-mail vestiba@udesc.br. Acompanhe as notícias 
do vestibular em https://twitter.com/vestibaudesc e 
https://www.facebook.com/vestibaudesc.

Vestibular de Verão será realizado em 15 de novembro

Nutricionista deu dicas 
de alimentação saudável
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SMostrar que é possível ser sustentá-
vel até na hora de se vestir foi o objetivo 
do evento Revolução da Moda, realiza-
do no dia 27, no Centro de Ciências Tec-
nológicas (CCT), da Udesc em Joinville, 
durante a Semana Lixo Zero. A iniciativa 
faz parte do movimento internacional 
originalmente conhecido como Fashion 
Revolution, criado para aumentar a 
conscientização sobre o custo da moda 
e seu impacto. Os alunos participaram 
de um workshop de customização de 
camisetas, enquanto uma parede do 
Bloco F foi colorida por grafiteiros. Até 
uma geladeira ganhou novas cores, 
para chamar a atenção dos alunos com 
relação aos resíduos despejados nos 
rios. Em breve, a geladeira ganhará ou-
tro propósito: receber doações de livros 
usados junto à Biblioteca Livre, monta-
da embaixo da escada do restaurante.

Movimento para moda consciente na Udesc Joinville

Paratletas de alto nível esportivo que praticam mo-
dalidades individuais e coletivas foram analisados na de-
fesa de dissertação do acadêmico Thiago Luis da Silva 
para o Mestrado em Ciências do Movimento Humano 
da Udesc. O estudo “Aspectos físicos, psicológicos e de 
saúde de paratletas de alto nível” foi apresentado no dia 
22, no Auditório do Centro de Ciências da Saúde e do Es-

porte (Cefid), em Florianópolis. As conclusões do estu-
do demonstraram uma confusão mental mais alta entre 
os praticantes de esportes coletivos. Mais informações 
sobre o estudo podem ser obtidas com o Programa de 
Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da 
Udesc Cefid pelo e-mail ppgcmh.cefid@udesc.br e pelo 
telefone (48) 3664-8693.

Pesquisa aborda aspectos da vida
de paratletas de alto nível esportivo

Estudantes de Administração Pública da Udesc visita-
ram, no dia 22, um modelo de casa ecologicamente susten-
tável – a Casa Eficiente – criado em Florianópolis por uma 
parceria entre a Eletrosul, a Eletrobrás e a Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC). Projetada para ser uma vitrine 
de tecnologias de ponta de eficiência energética e conforto 
ambiental para edificações residenciais, a Casa Eficiente fun-
ciona como ambiente para demonstração e desenvolvimen-
to de atividades de ensino e pesquisa. Entre os recursos que 
possui, estão a geração de energia fotovoltaica interligada à 
rede e estratégias passivas de condicionamento de ar, aque-
cimento solar e uso eficiente da água, como aproveitamento 
da chuva e utilização de equipamentos que proporcionam 
baixo consumo. Saiba mais no site da Casa Eficiente. 

Alunos conhecem modelo de casa ecologicamente sustentável
A casa foi construída 

com materiais de baixo 
impacto ambiental

Alunos participaram de workshop 
de customização de camisetas 
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Curso para fisioterapeutas aborda preparo 
operatório para cirurgias de grande porte 
Em 20 de novembro, a Udesc fará o 1º Encontro de Fisioterapia no 
Pré e Pós-Operatório de Cirurgias de Grande Porte para alunos da 
área da saúde.

A programação será realizada no Auditório do Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte (Cefid), no Bairro Coqueiros, em Florianópo-
lis.  O objetivo é discutir os riscos cirúrgicos e as técnicas utilizadas 
pelos profissionais de Fisioterapia para promover a recuperação 
mais rápida dos pacientes, além de abordar particularidades de 
procedimentos como cirurgias abdominal, cardíaca, torácica e de 
cabeça e pescoço.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo e-mail prepara.cefid@udesc.br e com a Clínica Escola de Fisiote-
rapia da Udesc Cefid pelo telefone (48) 3664-8610.

Vagas em curso sobre soluções para amputados
O projeto de extensão Reabilitação Multidisciplinar em Amputados, da Udesc, abriu inscrições para o Curso de Capacitação 
em Soluções Protéticas para Amputados de Membro Inferior, que ocorrerá em 4 de dezembro, no Auditório do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (48) 3321-8657 ou pessoalmente, na Direção de Extensão da Udesc Cefid. O cur-
so é voltado para alunos de graduação e pós-graduação da universidade e para profissionais que atuam no Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e nas unidades básicas de saúde e nos hospitais públicos de Florianópolis e São José. 
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Em fevereiro de 2016, entrará em operação a Planalto Nor-
te Catarinense Consultoria Jr (Planoc), formada por alunos de 
Sistemas de Informação e Engenharia de Produção Mecânica 
do Centro de Educação do Planalto Norte (Ceplan), da Udesc 
em São Bento do Sul. A empresa júnior atenderá a mesorre-
gião do Planalto Norte na criação de projetos de consultoria 
em companhias metal-mecânicas, foco principal, e dos ramos 
têxtil, moveleiro, plástico e cerâmico. Para poder integrar a 
empresa júnior da Udesc Planalto Norte, os estudantes passa-
ram por várias fases de treinamento. A Planoc é presidida pela 
acadêmica Thauany Vieira e tem, como vice, o aluno Paulo Lo-
catelli. O conselho fiscal é formado pelos professores Carlos 
Werlich, de Engenharia de Produção Mecânica, e Luiz Cláudio 
Dalmolin, de Sistemas de Informação.

Empresa júnior na 
Udesc Planalto Norte 

Planoc é formada por alunos dos cursos de Sistemas 
de Informação e Engenharia de Produção Mecânica


