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Alunos e professores da Udesc inscreve-
ram 37 ideias inovadoras para a quinta edição 
do programa Sinapse da Inovação, que é pro-
movida pela Fundação de Amparo à Pesqui-
sa e Inovação do Estado de Santa Catarina 
(Fapesc) e bateu o recorde de inscritos, com 
1,7 mil projetos, o que corresponde a um au-
mento de 40%. As 300 ideias aprovadas para 
a próxima fase da seleção serão conhecidas 
em 9 de dezembro e cem se tornarão star-
tups a partir do ano que vem, com recursos 
de R$ 60 mil de subvenção da Fapesc e de R$ 
24 mil em serviços tecnológicos e consulto-
rias especializadas do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) para cada uma delas.

No início do mês, o Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção da Udesc formou o primeiro doutor. O professor Alaim Souza 
Neto defendeu a tese de doutorado intitulada “Do aprender ao 
ensinar com as tecnologias digitais: Mapeamento dos usos feitos 
pelos professores”.

O primeiro doutor em Educação 
formado pela Udesc integra a primei-
ra turma do programa e teve, como 
orientadora, a professora Geovana 
Medonça Lunardi Mendes. A de-
fesa da tese foi realizada na Sala 
48 do Centro de Ciências Huma-
nas e das Educação (Faed), em 
Florianópolis, e contou com 
um grande público presente, 
entre professores, colegas e 
familiares do doutorando.

O diretor-geral da Udesc 
Faed, professor Emerson Cé-
sar de Campos, enalteceu a 
importância do momento 
para o centro. “É um motivo 
de orgulho para o centro mais 
antigo da universidade que, além da 
excelência em cursos de gradua-
ção, se projeta como referência 
na pós-graduação”, destacou.

Udesc fará cadastramento eleitoral biométrico
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Ideias inovadoras Udesc forma primeiro 
doutor em Educação

No dia 17, a Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) 
fi rmaram um convênio com o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-SC) para apoiar a realização da biometria de eleitores 
de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Palhoça, São José e Bi-
guaçu por meio da contratação de 50 estagiários e da divul-
gação da obrigatoriedade do cadastramento eleitoral. 

A universidade fará a seleção e o cadastro dos estudan-
tes interessados, enquanto a Alesc fi cará responsável pela 
divulgação local da biometria e pelo custeio da contratação 
dos estagiários, que trabalharão em Joinville e nos muníci-
pios da Grande Florianópolis entre novembro e maio.

Os postos de atendimento instalados temporaria-
mente nos bairros fecharão em 30 de novembro. A partir 
de 1º de dezembro, o processo fi cará restrito aos cartórios 

eleitorais. Em caso de dúvidas, os eleitores podem ligar 
para o Disque Eleitor Biometria gratuitamente através 
dos números 148 e 0800-647-3760, de segunda a sexta-
-feira, das 12h às 19h.
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FOTO DIVULGAÇÃO CEATEA

Acadêmicos de Engenharia Civil do Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, foram os campe-
ões do 3º Concurso de Pontes de Palitos de Picolé. A compe-
tição ocorreu no início de novembro, na Universidade do Vale 
do Itajaí (Univali). Os alunos Celso Vinicius Merlin Orzenn, 
João Antonio Filipaki, Leonardo Boschi, Marcelo Heyse, Na-
than dos Santos Nunes e Pedro Antonio Stotz representaram 
a Udesc e venceram com uma ponte que suportou a carga de 
220kgf, 10% maior do que a suportada pela segunda colocada.

O Comitê de Ética em Experimentação Animal da Udesc (Cetea) 
conta, desde outubro, com um novo sistema eletrônico para subme-
ter projetos que envolvam pesquisas com animais. Na página do Cetea, 
é possível obter informações de como realizar a submissão. Criado há 
onze anos, o comitê tem a função de revisar todos os protocolos de 
pesquisas, com responsabilidade nas decisões sobre ética das aná-
lises a serem desenvolvidas na instituição e desempenha papel 
consultivo e educativo, fomentando a refl exão em torno da 
ética na ciência. Informações podem ser obtidas pelos telefo-
nes (49) 2101-9108 e (49) 3289- 9129 e por mensagem para cetea.
proppg@udesc.br e ubirajara.costa@udesc.br.

Estudantes da Udesc 
Joinville vencem concurso

Novo sistema para submissão de 
projetos de pesquisas com animais

Um artigo científi co do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), 
da Udesc em Joinville, obteve a terceira colocação no 12º Simpó-
sio Brasileiro de Sistemas Colaborativos (SBSC), promovido pela 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC) em Salvador, de 3 a 6 
de novembro, com 30 trabalhos de várias partes do País.

O artigo “Secombot: seleção por competências utilizando um 
sistema colaborativo 3D com tarefas robóticas” é resultado da dis-
sertação de Claudinei Dias, aluno do Mestrado em Computação 
Aplicada, com orientação do professor Marcelo Hounsell e coo-
rientação da professora Carla Medeiros Berkenbrock.

No artigo, Dias apresenta um sistema colaborativo telerrobó-
tico denominado Secombot, que auxilia no processo de seleção 
por competências utilizando tarefas colaborativas robóticas em 
espaço 3D compartilhado, identifi cando competências requeridas 
em um candidato a uma vaga de emprego.

Artigo apresenta sistema 
que identifi ca competências 
em recursos humanos
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O Comitê de Ética em Experimentação Animal da Udesc (Cetea) 
conta, desde outubro, com um novo sistema eletrônico para subme-
ter projetos que envolvam pesquisas com animais. Na página do Cetea, 
é possível obter informações de como realizar a submissão. Criado há 
onze anos, o comitê tem a função de revisar todos os protocolos de 
pesquisas, com responsabilidade nas decisões sobre ética das aná-
lises a serem desenvolvidas na instituição e desempenha papel 

nes (49) 2101-9108 e (49) 3289- 9129 e por mensagem para cetea.

projetos de pesquisas com animais

As pesquisas com animais devem 
ser submetidas ao novo sistema

Artigo da Udesc Joinville foi premiado no 
Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos

A equipe vencedora recebeu o prêmio de R$ 1000
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Até 30 de novembro, o Centro de Artes (Ceart), da Udesc, realizará a Mostra de Tra-
balhos de Direção Teatral, na qual serão apresentados os 31 espetáculos produzidos 
na disciplina de Prática de Direção Teatral II, do curso de Teatro, entre o primeiro e 
segundo semestres deste ano. Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao pú-
blico, com distribuição de ingressos no local 30 minutos antes de cada espetáculo. As 
peças serão exibidas nos espaços cênicos da Udesc Ceart, Avenida Madre Benvenuta, 
nº 2.007, Bairro Itacorubi, Florianópolis, e em outros lugares da Capital. Confi ra a pro-
gramação em www.ceart.udesc.br/wp-content/uploads/cartaz-direcao-teatral.pdf.
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No sábado, 28, das 9h às 13h, a Udesc fará, por meio da 
Direção de Extensão do Centro de Ciências da Saúde e do Es-
porte (Cefi d), o 1º Udesc no Parque com atrações e serviços 
para toda a comunidade no Parque de Coqueiros, em Flo-
rianópolis. O evento faz parte do calendário dos 50 anos da 
universidade. Em caso de chuva forte e contínua no sábado, 
ele será cancelado. A programação gratuita inclui ofi cina de 
brinquedos, jogos digitais e orientações de saúde para adul-
tos, jovens e crianças, além de atividades esportivas, como 

basquete, vôlei, futebol, judô e atletismo. O público tam-
bém receberá orientações sobre natação adaptada, doença 
de Alzheimer, fi sioterapia respiratória e benefícios das ativi-
dades aquáticas, oferecidas por estudantes e professores da 
Udesc Cefi d. No palco, haverá apresentações de dança do 
programa Ritmo e Movimento, do coral do Grupo de Estu-
dos da Terceira Idade (Geti) e do Núcleo de Ginástica Rítmica 
da Udesc Cefi d. Informações podem ser obtidas pelo e-mail 
extensão.cefi d@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-8657.


