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Neste domingo, 16, 14.604 candidatos farão 
as provas do Vestibular de Verão 2015 da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
que serão aplicadas das 9h às 12h30 e das 15h às 
19h30, em oito cidades catarinenses: Balneário 
Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, 
Joinville, Lages, Laguna e São Bento do Sul.

O edital prevê 50 questões objetivas para 
a parte da manhã, sendo 14 de Biologia, 14 
de Matemática, 14 de Português e oito de 
Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). 
À tarde, haverá redação sobre atualidades 
e conhecimentos gerais, além de mais 50 
questões objetivas: 14 de Física, 14 de Química, 

11 de História e 11 de Geografia.

Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones (48) 3321-8098 e 8147, 
das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@
udesc.br. Acompanhe as notícias do 
vestibular pelo Twitter e peloFacebook.

Em parceria com a Udesc, o Centro Universitário 
de Brusque (Unifebe) promoveu o curso 
EuroFashion, com uma viagem de estudos para 
a Europa durante dez dias de outubro. Um grupo 
de 20 pessoas – dentre elas duas alunas da 
Udesc e a professora Mara Rúbia Sant’Anna, do 
Departamento de Moda – estudou as tendências 
da moda europeia na Itália e na França.

O roteiro incluiu visita a museus, aula na Escola Superior 
de Artes e Técnicas da Moda (Esmod), e conferências 
no Instituto Francês da Moda e na Universidade 
Iuav, de Veneza, além de pesquisas no Quadrilátero 
da Moda em Milão. A viagem teve por objetivo 
proporcionar condições de conhecer o mercado de 
moda europeu aos estudantes, além de viabilizar o 
contato com instituições de ensino internacionais.

Provas para vestibular da Udesc
serão realizadas neste domingo 

Alunas e professora da Udesc 
viajam para estudar Moda na Europa

Grupo 
conheceu 

museus como 
o do Louvre, 

em Paris, 
na França
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Bibliotecas da 
Udesc passam a 
contar com 890 
novos e-books
A Udesc adquiriu 
890 e-books 
para atender as 
bibliotecas de 
todos os centros. 
Entre os títulos 
relacionados, estão 
as publicações 
da IEEE E-Books 
Collection, que 
abrangem as áreas 
de Engenharia 
Elétrica, 
Computação 
e tecnologias. A aquisição teve 
um custo superior a R$ 50 mil e 
beneficiou principalmente o Centro 
de Ciências Tecnológicas (CCT).

Com esses novos e-books, a Udesc 
passa a contar com 5.733 títulos, 
todos disponíveis no site da Biblioteca 
Universitária. Também já está em 
tramitação a aquisição de 379 e-books 
de bibliografias básicas em português.

Udesc Oeste capacita 
agricultoras sobre uso 
de plantas medicinais
Desde abril deste ano, um grupo de 25 agricultoras 
de Cunha Porã, município do Oeste de Santa 
Catarina, está sendo capacitado para o uso 
correto de plantas medicinais, em parceria com 
a prefeitura e cooperativas.  A ação integra o 
programa de extensão do Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO), da Udesc.

O programa reúne um conjunto de plantas que 
são indicadas para tratamento das doenças e dos 
sintomas mais comuns e de menor gravidade, 
como gripes, resfriados, problemas estomacais 
e dor de cabeça. Essas plantas podem ser 
cultivadas em casa, escolas e empresas.

A iniciativa vai ajudar a prefeitura a construir 
um horto medicinal em terreno já doado e 
incentivou a utilização de plantas medicinais nas 
unidades básicas de saúde por meio do programa 
Farmácia Viva, do Ministério da Saúde (MS).

Foto: divulgação

O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da 
Udesc em Joinville, realizou novos processos 
licitatórios para aquisição de móveis e 
equipamentos, no valor total de R$ $ 723 mil. 
Estão previstas a compra de armários, cadeiras 
giratórias, mesas de reuniões, aparelhos 
telefônicos, bebedouros e fornos industriais. 

Também foram adquiridos equipamentos de 
alto valor, como uma máquina de emendas para 
fibras ópticas, uma bomba de alto vácuo e um 
agitador magnético. São investimentos para 
melhorar a infraestrutura da universidade e 
devem estimular ainda mais o ensino, a pesquisa 
e a extensão desenvolvidos na instituição.

Udesc Joinville investe cerca de
R$ 700 mil em infraestrutura
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Combate ao acidente vascular cerebral
 

O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da 
Udesc em Lages, realizou o Dia Rosa em 31 de 
outubro, em alusão ao Outubro Rosa, campanha 
nacional de conscientização sobre o câncer de 
mama e do colo de útero. Na ocasião, o Udesc Lages 
promoveu uma palestra sobre mitos e verdades 
com relação à prevenção e à detecção da doença. 

O assunto foi abordado pela médica oncologista 
Maitê Schurmann. De acordo com ela, as 
principais causas do desenvolvimento do câncer de 
mama são o envelhecimento natural, o histórico 
familiar e a prática de hábitos não saudáveis, 
como o consumo de álcool, o sedentarismo, 
o tabagismo e a alimentação incorreta.

Dia Rosa da Udesc Lages 
incentiva vida saudável

Estudantes dos cursos de Fisioterapia da Udesc 
promoveram ações de conscientização sobre os 
riscos do acidente vascular cerebral (AVC) como 
parte da programação do Dia Mundial do AVC, 
em 29 de outubro. A iniciativa foi do programa 
de extensão Atenção à Saúde a Pessoas com 
Sequelas de AVC, que realiza atendimentos no 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid).

A equipe realiza visitas para descobrir pacientes 
com o problema, avalia o nível de incapacidade 
deles, oferece orientação domiciliar e estabelece 
o tipo de assistência mais adequada.  Mais 
informações podem ser obtidas com o 
Laboratório de Controle Motor (Ladecom), 
da Udesc Cefid, pelo e-mail ladecom.cefid@
udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8609.
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Estão abertas as inscrições para os oito cursos de 
pós-graduação stricto sensu oferecidos gratuitamente 
pela Udesc Joinville. A novidade este ano é que 
os interessados podem se inscrever pela internet, 
sem a necessidade de se deslocar até o campus.

São oferecidos dois doutorados, nas áreas de 
Engenharia de Materiais e Engenharia Elétrica, e 
seis mestrados, em Física, Engenharia Mecânica, 

Computação Aplicada, 
Engenharia de Materiais 
e Engenharia Elétrica. 
Cada curso dispõe de 11 a 15 vagas, totalizando 
mais de cem oportunidades de estudo.

Mais informações podem ser obtidas na Coordenadoria 
de Ensino de Pós-Graduação por meio do telefone 
(47) 4009-7914 e pelo e-mail pos.cct@udesc.br.

Udesc Joinville disponibiliza 
vagas gratuitas para 
cursos de pós-graduação

A Udesc está com inscrições abertas para o curso gratuito “Atualização 
de Professores de Educação Física Escolar: Novas Ferramentas 
Metodológicas”, que será realizado em 21 e 22 de novembro, no 
Auditório do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), 
unidade da Udesc no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

O curso é direcionada a professores de Educação Física de escolas das 
redes pública e privada de SC, assim como a alunos de graduação e pós-
graduação. As inscrições podem ser feitas pela internet até 20 de novembro 
ou pessoalmente, no dia do evento, caso ainda existam vagas. Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail inscricoesefescolar@gmail.com.

Udesc oferece curso de 
capacitação a professores e 
alunos de Educação Física 

Foram prorrogadas até 21 de novembro as inscrições 
para o curso de extensão Esag Sênior 2015, de 
formação complementar em Administração. Voltado 
a pessoas com mais de 45 anos de idade, o curso é 
oferecido no Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (Esag), da Udesc em Florianópolis.

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,  entre 14h e 18h. Mais informações 
em (48) 3321-8226 e esagsr@gmail.com.

Inscrições para curso de Administração 
para maiores de 45 anos são prorrogadas

Curso terá 
reflexões sobre 
brincar e jogos 

cooperativos
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 Grupo teatral O Dromedário Loquaz 
se apresenta no Museu da Udesc 
O Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Udesc em 
Florianópolis, sediará encenações do espetáculo “Rádio Loquaz 
– ZYK 693 Pausas de Se Ouvir” em novembro. A peça faz uso 
de elementos da radionovela e dos programas jornalísticos.

O espectador poderá assistir ao espetáculo no museu ou acompanhar tudo de casa, pela internet. 
As apresentações serão realizadas em 28, 29 e 30 de novembro, às 20h. Mais informações podem ser 
obtidas na página da peça no Facebook e com o Museu da Udesc pelo telefone (48) 3225-8658.
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A Udesc disponibiliza vagas gratuitas para 
estudantes de graduação e pós-graduação da 
instituição interessados em realizar o Test of 
English as a Foreign Language – Institutional 
Testing Program (Toefl/ITP), com provas de 
compreensão auditiva, redação e leitura.
 
Mais informações podem ser obtidas com 
a Secretaria de Cooperação Institucional e 
Internacional (SCII) pelo e-mail toefl@udesc.br 
e pelo telefone (48) 3321-8039, das 13h às 19h.

Udesc disponibiliza 
vagas gratuitas
para testes de 
proficiência em inglês 
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O Centro de Ciências Agroveterinárias 
(CAV), da Udesc em Lages, está com 
inscrições abertas aos cursos de Mestrado 
e Doutorado em Ciência do Solo. O 
prazo encerra em 28 de novembro. 
Mais informações podem ser obtidas na 
página do programa de pós, das 13h às 19h, 
pelos telefones (49) 2101-9167, 9169 e 9241 e 
por mensagem para ppgcs.cav@udesc.br.

Udesc Lages abre 
vagas para Mestrado 
e Doutorado em 
Ciência do Solo
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