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Clínica Escola 
de Fisioterapia 
 
Os cursos de graduação e mestrado 
em Fisioterapia da Udesc, referências 
no Estado e no País, fazem mais 
do que colocar bons profissionais 
no mercado. A formação de novos 
fisioterapeutas leva também ao 
atendimento de saúde gratuito à 
comunidade, por meio da Clínica 
Escola de Fisioterapia e de ações 
de extensão. Só no ano passado, 
foram mais de 8.500 atendimentos, 
com pico de mais de 900 por mês.

A clínica funciona no Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefid), unidade da Udesc no Bairro 
Coqueiros, na região continental 
de Florianópolis. O atendimento 
gratuito à comunidade faz parte 
da formação dos alunos, que 
assim saem preparados para 
atuar em unidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou da rede 
privada. Mais informações pelo 
e-mail ccef.cefid@udesc.br e 
pelo telefone (48) 3321-8610.

Pesquisa comprova 
eficiência de 
produto na remoção 
de bactérias 
Uma pesquisa sobre a formação de biofilmes 
microbianos em superfícies de contato com alimentos 
desenvolvida pelo Centro de Educação Superior do 
Oeste (CEO), da Udesc, recebeu menção honrosa 
durante o  24o Congresso Brasileiro de Ciência e 
Tecnologia, realizado no fim de setembro, em Aracaju. 

Vale destacar que o assunto 
é uma preocupação nas 
indústrias de alimentos, porque 
a associação das bactérias 
em biofilmes as torna mais 
resistentes à ação de agentes 
químicos e físicos usados nos 
procedimentos de higienização. 
Mais informações sobre o 
trabalho podem ser obtidas 
pelo telefone (49) 3366-3548.

Pesquisa da Udesc Oeste ganha destaque

Clínica Escola de Fisioterapia da Udesc
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Vagas para 
especializações
 
O Centro de Educação Superior do Alto 
Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc em Ibirama, 
abriu inscrições para os cursos gratuitos 
de especialização em Engenharia de 
Software e Controladoria e Finanças. Cada 
um deles oferece 25 vagas, com duração de 
um ano para disciplinas e de mais seis meses 
para monografias. As inscrições podem ser 
feitas na internet até 7 de novembro.
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Prova será realizada em 18 de novembro, na Udesc Lages

Pós-Graduação 
em Bioquímica e 
Biologia Molecular
 
O Programa de Pós-Graduação Multicêntrico 
em Bioquímica e Biologia Molecular está 
com inscrições abertas para os cursos 
de mestrado e doutorado. As vagas são 
oferecidas pela Sociedade Brasileira de 
Bioquímica e Biologia Molecular, por meio 
das instituições associadas. No Estado, o 
Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), 
da Udesc em Lages, representa o programa.

Os interessados devem se inscrever até 6 de 
novembro, na Secretaria de Pós-Graduação 
da Udesc Lages, no Bairro Conta Dinheiro, ou 
pelo correio, via Sedex, com postagem até a 
data final do prazo. Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria de Pós-Graduação 
da Udesc Lages, pelo telefone (49) 2101-9169 
e por mensagem para luiz.miletti@udesc.br.

Menção honrosa 
no Prêmio Capes 
 
O professor Luiz Clement, do Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, 
recebeu menção honrosa no Prêmio Capes 
de Tese 2014, na área de Ensino, pela tese de 
doutorado “Autodeterminação e ensino por 
investigação: construindo elementos para 
promoção da autonomia em aulas de Física”.

O Prêmio Capes de Tese 2014 é outorgado às 
melhores teses de cada uma das 48 áreas do 
conhecimento reconhecidas pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) nos cursos de pós-graduação pertencentes 
ao Sistema Nacional de Pós-Graduação
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Curso de 
administração 
para maiores 
de 45 anos
 
Estão abertas até o final deste 
mês as inscrições para o curso 
de extensão Esag Sênior 2015, 
de Formação Complementar 
em Administração, voltado a 
pessoas com mais de 45 anos e 
oferecido no Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas 
(Esag), da Udesc. Gratuito e 
com um ano de duração, o 
curso prevê aulas três vezes 
por semana (segunda, quarta e 
sexta-feira, das 14h às 17h40). 
As inscrições devem ser feitas 
pessoalmente na Coordenação 
do Curso Esag Sênior, no campus 
da Udesc em Florianópolis, até o 
próximo dia 31, entre 14h e 18h. 
Mais informações: (48) 3321-
8226 e esagsr@gmail.com.

Turma da Esag Sênior 
2014 reunida com alunos 

de escola pública  
da Capital
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Inscrições prorrogadas 
Com o tema “Conexões: Udesc 50 anos”, o Concurso de Fotografia 
2014 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) seguirá 
com inscrições abertas até 13 de novembro. A sexta edição da seleção 
distribuirá R$ 16 mil em prêmios, sendo R$ 4 mil para o primeiro colocado. 

Para participar, os interessados precisam entregar ficha de inscrição 
(anexo I do edital),termo de cessão do direito de imagem e autoria (anexo 
II do edital), documento de identificação e comprovante de residência, 
além das fotografias, que devem ter o tamanho de 20 cm x 30 cm.

O portal www.udesc.br atingiu a marca de dois 
milhões de acessos anuais pela segunda vez 
consecutiva em 12 de outubro, conforme registro do 
gerenciador de conteúdo Camaleão, da Secretaria de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (Setic). Em 
2013, essa marca foi alcançada em 19 de novembro.
A Secretaria de Comunicação (Secom), da Udesc, 
destaca que o recorde de acessos está ligado a 
ações previstas pela Política de Comunicação 
do Plano de Gestão 2012-2016, como divulgação 
constante feita pelos jornalistas da universidade, 
uso das redes sociais (Facebook e Twitter) e 
campanhas publicitárias do vestibular.

Portal Udesc alcança dois milhões de acessos 



 Mostra de 
pintura e cerâmica 
na capital 
O programa de extensão 
Nupeart Pro…move, da 
Udesc, realiza a exposição 
“Terra, Mar e Ar”, dos ar-
tistas Simone Hess e 
Petr Maslin, que apre-
sentam obras em 
pintura e cerâmica 
em Florianópolis. 
A visitação gra-
tuita poderá 
ser feita até 8 
de novembro, 
mediante agen-
damento. Nas 
obras expostas, 
Maslin dialoga com 
a natureza e nos co-
loca sua vontade de 
preservar e de recupe-
rar rios e mares. 
Já no trabalho 
de Simone, a 
artista apre-
senta seu uni-
verso pictóri-
co com telas 
carregadas de 
“vida”, onde as árvores são 
presença constante. Agen-
damento pelos telefones 
(48) 9983-2395 e (48) 9983-
2395 e pelo e-mail rosana-
bortolin@gmail.com.

ExpEdiEntE

Produção: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom) | Secretário de Comunicação: Thiago Cesar Augusto
Edição: Celia Penteado  |  Jornalistas: Carlito Costa, Carolina Hommerding, Gustavo Cabral Vaz, Isabela Vargas, Laís Moser, Luiz Eduardo Schmitt, 

Rodrigo Brüning Schmitt, Tatiane Rosa Machado da Silva, Thiago Cesar Augusto e Valmor Pizzetti  |  Projeto Gráfico: Christiane Dalla Costa

Leia mais em: www.udesc.br
Entre em contato: comunicacao.udesc@udesc.br  |  Telefones: (48) 3321-8142 / 3321-8143

Agenda

4 |  16 de Outubro de 2014

 Apresentações 
musicais 

A Udesc vem 
promovendo diversas 

apresentações musicais 
no campus do Bairro 
Itacorubi, em Florianópolis. 
Em 23 de outubro, o 
público pode conferir 

o conjunto Trovão Rocha 
Quarteto, às 12h20 no 
Auditório da Música, localizado 
no Centro de Artes (Ceart). No 

dia 30, serão realizadas as 
apresentações no palco 
externo, montado entre 
a Biblioteca Central (BC) 
e o Centro de Ciências 
da Administração 
e Socioeconômicas 

(Esag), com shows 
de Bombardino no Choro, 
às 12h20, e Trovão Rocha 
Quarteto, às 17h30. Os 
eventos são gratuitos e 
abertos ao público.

 Peças teatrais

Foi firmado um convênio 
entre a Udesc e a Fundação 
Franklin Cascaes com o 
objetivo de fortalecer o 
Floripa Teatro — Festival 
Isnard Azevedo, evento 
que ocorrerá entre 20 
e 24 de outubro, com 
apresentações gratuitas 
no Teatro da Ubro, Museu 
da Escola Catarinense 
(Mesc), Biblioteca Barreiros 
Filho, Casa de Teatro 
Armação e Teatro Ademir 
Rosa. A programação 
pode ser conferida em 
http://migre.me/mguqj
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