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Udesc lança 
Política de 
Comunicação
A Política de Comunicação da 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc) foi lançada em 
16 de outubro, no intervalo da 
sessão do Conselho Universitário 
(Consuni) no Plenarinho da 
Reitoria, em Florianópolis. 
Prevista como um dos sete eixos 
do Plano de Gestão 2012-2016, 
a Política da Comunicação teve 
sua minuta construída de forma 
coletiva, com oito reuniões 
da comissão com servidores 
convidados entre fevereiro e 
maio e pesquisa com 1,1 mil 
alunos, professores, técnicos 
e terceirizados, que enviaram 
mais de 500 críticas e sugestões.

Já disponível na internet, 
o documento tem 15 
capítulos, que abordam 
temas como comunicação 
interna, relacionamento com 
a mídia, gestão da marca, 
mídias sociais, propaganda 
institucional, divulgação 
científi ca, preservação da 
memória e Rádios Udesc.

Reitor 
destacou 

importância 
do diálogo 

interno e da 
divulgação 

de ações

Revista sobre teatro 
de formas animadas 
é destaque em 
publicação europeia
O lançamento da 12ª edição da revista Móin-Móin — 
uma publicação conjunta da Udesc e da Sociedade 
Cultura Artística de Jaraguá do Sul (Scar) sobre estudos 
de teatro de formas animadas — é destaque 
na revista online espanholaTiteresante, 
que aborda temas como os teatros de 
bonecos, de sombras e de objetos.

A revista espanhola publicou uma matéria 
com informações sobre a nova edição da 
revista da Udesc e da Scar e a descreve 
como “a prestigiada revista brasileira 
Móin-Móin, uma das mais importantes 
que se publicam no mundo sobre teatro de 
marionetes em seu mais amplo signifi cado”.
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Participantes 
de projeto 
de extensão  
distribuem 
gentileza
Usuários do transporte urbano de 
Florianópolis foram surpreendidos na 
tarde de 17 de outubro, no Terminal de 
Integração do Centro (Ticen), com fl ores 
e abraços. A ação, chamada de “Gentileza 
gera gentileza”, foi promovida por idosos 
participantes do projeto de extensão 
Universidade Aberta para a Terceira Idade, 
da Udesc. A ideia foi mostrar o quanto um 
gesto de carinho por fazer diferença.

O Universidade Aberta é um dos projetos 
vinculados ao programa de extensão Grupo 
de Estudos da Terceira Idade (Geti), que 
se reúne todas as sextas-feiras em salas 
de aula doCentro de Ciências da Saúde 
e do Esporte (Cefi d), unidade da Udesc 
no Bairro Coqueiros, em Florianópolis. 
Mais informações sobre o Geti podem ser 
obtidas pelo e-mail geti.cefi d@udesc.
br e pelo telefone (48) 3321-8659.

Câmara 
Municipal de 
Florianópolis
homenageia 

cinquentenário 
da Esag

A Câmara Municipal de Florianópolis 
realizou, em 13 de outubro, uma 

sessão solene em homenagem ao 
aniversário de 50 anos da Esag, criada 

em 16 de outubro de 1964 como 
Escola Superior de Administração e 

Gerência, hoje Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas 
(Esag), da Universidade do Estado 

de Santa Catarina (Udesc).

A homenagem foi proposta pelo 
vereador Pedro Silvestre, administrador 
público formado pelo centro de ensino. 
O diretor-geral da Udesc Esag, Arnaldo 

de Lima, agradeceu a homenagem 
e falou da signifi cativa contribuição 

do centro de ensino à sociedade.
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Abraços e fl ores foram distibuídos 
pelos idosos participantes do projeto 
Universidade Aberta

Vice-reitor Marcus Tomasi, 
vereador Pedro Silvestre e diretor-geral 

da Udesc Esag Arnaldo de Lima
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Cerca de 15 alunos do Centro 
de Educação Superior 
da Foz do Itajaí (Cesfi ), 
da Udesc em Balneário 
Camboriú, promoveram 
uma ação social em 12 de 
outubro, na Comunidade 
Quilombola Morro do 
Boi, para comemorar 
o Dia das Crianças. 

Ao longo do dia, os alunos 
interagiram com os 
moradores do quilombo 
com atividades como 
pintura de rosto, desenho, 
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Trabalho de aluna de moda foi publicado no livro “Alma Brasileira”

Estudantes conhecem melhor esporte de aventura

Aluna do curso 
de Moda é 
premiada 
em concurso 
nacional 

A aluna Jessica Schneider, 
formada em Moda e mestranda 
em Design pelo Centro de Artes 
(Ceart), da Udesc, está entre os 
vencedores do 2o Prêmio Estampa 
Brasil, tendo fi cado em primeiro 
lugar na categoria “Cardápio 
de Verão — Profi ssional” com 
a estampa “Coco verde”.

Os trabalhos premiados estão em 
exposição em capitais do Brasil 
e ganharam prêmio em título 
de capitalização. Além disso, foi 
editado o livro “Alma Brasileira”, 
que mostra a história e as técnicas 
utilizadas em cada estampa, 
com apoio da Lei Rouanet de 
Incentivo à Cultura. A edição 
de 2013 está disponível para 
download no site do concurso.

Estudantes de graduação em Educação 
Física da Udesc transformaram a Pedreira 
do Abraão em sala de aula por um dia. Eles 
encararam uma aula prática de escalada 
esportiva no paredão de antiga pedreira 
abandonada no bairro da região continental 
de Florianópolis. A atividade foi realizada em 
9 de outubro e os alunos tiveram aulas 
com dois instrutores experientes na área.

A ação faz parte do plano de ensino 
da disciplina Tópicos Especiais em 
Esportes de Aventura e na Natureza, 
que tem como objetivo contribuir para 
a formação da competência geral do 
profi ssional de Educação Física.

Aula de escalada em antiga pedreira 

Alunos fazem ação social 
em comunidade quilombola

queimada, vôlei, cabo de guerra 
e música, com abê (instrumento 
de percussão). Os estudantes 
também ofereceram almoço e 
lanche da tarde, comprados com 
o valor de mais de R$ 700,00 que 
arrecadaram em campanha feita 
na Udesc Balneário Camboriú.



A Udesc recebeu na noite de 20 de outubro, no 
Centro de Eventos da Federação das Indústrias 
de SC (Fiesc), na Capital, o 22o Prêmio Educador 
Elpídio Barbosa, do Conselho Estadual de 
Educação (CEE), em duas categorias: por ser a 
melhor universidade e por ter o melhor curso 
superior do sistema estadual, o de Administração, 
do Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (Esag), em Florianópolis.

Essa é a quinta vez que a universidade  
recebe a premiação por ter obtido o  
melhor Índice Geral de Cursos (IGC) em  
avaliação aferida pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). O último resultado do Inep 
colocou a instituição catarinense como a 
quarta melhor estadual do Brasil e a 18a 
melhor no geral entre 192 avaliadas.

Udesc ganha 22o Prêmio Educador 
Elpídio Barbosa em duas categorias

Pró-reitor Gerson Volney Lagemann recebeu prêmio do CEE

Os atletas do Baby Basquetebol 
Cidadania, projeto de extensão da 
Udesc, levaram o título do Festival Sesc 
de Minibasquetebol, realizado em 11 
de outubro, no Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte (Cefid). O torneio 
reuniu equipes mistas de jogadores com 
até 12 anos de Florianópolis e São José.

O projeto de extensão Baby 
Basquetebol Cidadania oferece 
aulas gratuitas de basquete para 
crianças de 4 a 11 anos. As crianças 
menores participantes do projeto, 
que não disputaram o torneio, 
fizeram jogos de apresentação nas 
categorias 4 a 6 anos e 7 a 9 anos.
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Equipe do projeto de extensão desenvolvido pela Udesc Cefid

Equipe do Baby Basquetebol da Udesc 
conquista primeiro lugar em campeonato
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O Centro de Artes (Ceart), da Udesc, vai realizar um curso e uma 
palestra sobre o tema “A voz em estado de escuta na ambiência da 
cena” entre 5 e 7 de novembro na Capital. Ministrado pela professora 
da Universidade Federal do Ceará (UFC) Juliana Rangel Freitas Pereira, 
o encontro abordará vozes a partir da noção de estado de escuta, em 
um constante jogo relacional de sonoridades da cena que permite 
experiências de vocalidades poéticas em artes da presença. O curso 
– gratuito e aberto ao público – será realizado em 5 e 6 de novembro, 
das 19h às 22h, e em 7 de novembro, das 9h às 12h, na Sala Dança 
1 das Artes Cênicas da Udesc Ceart. Ao todo, serão oferecidas 20 
vagas. Os interessados deverão inscrever-se até a próxima sexta-
feira, 31, pelo e-mail laboratoriodeperformance@gmail.com, com 
título da mensagem “Inscrição”, breve descrição de dados (nome, 
idade, telefones, formação) e motivo de interesse no curso.

 I�������� � ������� ���� ��������

A Udesc está com inscrições abertas para o 
Projeto Tibum, ação de extensão que oferece um curso 

de oito semanas de iniciação à natação e adaptação 
ao meio líquido para crianças de 7 a 10 anos. As aulas 

serão realizadas na piscina semiolímpica do Centro 
de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d) a partir de 

4 de novembro. As inscrições são gratuitas. Os pais e 
responsáveis podem fazer as inscrições das crianças 

gratuitamente na Direção de Extensão da Udesc 
Cefi d (Rua Pascoal Simone, no 358, Bairro Coqueiros, 

Florianópolis). É preciso levar atestado médico 
liberando a criança para a prática de atividades físicas. 

Mais informações podem ser obtidas com a Direção 
de Extensão da Udesc Cefi d pelo e-mail 

extensao.cefi d@udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8657.

 C�������� B��������� �� E������� S�����

A Udesc fará o 3o Congresso Brasileiro de Educação 
Sexual de 20 a 22 de novembro, no Maria do Mar Hotel, 
no Bairro João Paulo, em Florianópolis, com presença de 
pesquisadores e extensionistas brasileiros e estrangeiros. 
O evento, que terá o tema “Direitos Sexuais como 
Direitos Humanos e Políticas Públicas”, está sendo 
organizado pelo Centro de Educação a Distância (Cead), 
com o apoio do Centro de Ciências Humanas e da 
Educação (Faed), ambos da Udesc. A programação inclui 
conferências, mesas-redondas, exposição de pôsteres e 
sessões de comunicação oral de trabalhos de pesquisa, 
extensão e relatos de práticas pedagógicas.


