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Desde 12 de novembro, a Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) está publicando notícias com 
os resumos das sessões dos conselhos superiores da 
instituição. O primeiro resumo preparado pela iniciativa 
traz informações da última sessão do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). Confira o 

arquivo (em formato pdf) em http://migre.me/n8Gk4. 
A próxima divulgação terá as decisões do Conselho 
de Administração (Consad), que se reunirá nesta 
quinta-feira, 27. Já o Conselho Universitário (Consuni) 
fará sessão em 10 de dezembro. As notícias serão 
divulgadas no Portal da Udesc. http://www.udesc.br/ 
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Cerca de 50 estudantes de Administração 
Pública da Udesc realizaram, como atividade 
acadêmica, a análise de dez obras públicas 
na região da Grande Florianópolis. Para cada 
uma das dez obras, foram pesquisados os 
valores investidos, os prazos, o planejamento, 
a previsão na lei orçamentária e a empresa 
contratada, entre outras informações.  
                                                                               
Realizado todo semestre, a análise de obras 
visa proporcionar aos alunos um olhar da 
realidade sobre as finanças públicas.

Obras analisadas:
4Duplicação da Rodovia SC-403
4Reforma da Ponte Hercílio Luz
4Instalação de brises e marquises   
     no prédio da Udesc
4Restaurante Universitário da Udesc
4Ampliação da rede de esgoto de Florianópolis
4Ponte sobre o canal da Barra da Lagoa
4Reforma da Escola Lupércio Belarmino da Silva
4Nova ponte sobre o Rio Tavares
4Macro-adutora de água do Itacorubi
4Reforma do Mercado Público de Florianópolis

Alunos de Administração analisam 
obras públicas na Capital

Próxima reunião do Consuni está 
marcada para 10 de dezembro

Udesc divulga decisões de 
Conselhos Superiores na internet
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Conheça os laboratórios 
da universidade em Joinville

Centro de tecnologias em Moçambique 
usa modelo da Udesc Lages como referência
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Já está disponível no site do Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT) da Udesc em Joinville, a relação 
completa dos 99 laboratórios da universidade. 
O levantamento foi feito pelo Núcleo de 
Inovação Tecnológica e Captação de Recursos 
Externos (Nitec), que detalhou e reuniu, por 
departamento, cada laboratório do campus.
O site dos laboratórios foi desenvolvido para facilitar 
o acesso das pessoas às principais informações 
de todos os laboratórios da Udesc. A página dos 

laboratórios pode ser acessada pelo endereço 
eletrônico www.joinville.udesc.br/laboratorios. 

O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da 
Udesc em Lages, recebeu, em 19 de novembro, 
a visita do diretor de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão da Universidade Pedagógica (UP) de 
Moçambique, Juvêncio Manuel Nota. Acompanhado 
do coordenador de Extensão da Udesc, Alfredo 
Balduíno Santos, ele conheceu a estrutura dos 
cursos de Agronomia e Medicina Veterinária.

A Udesc Lages será uma das referências 
da UP para implantação de um centro de 
excelência em tecnologias agropecuárias 
no Distrito de Montepuez, na Província de 
Cabo Delgado. As instituições têm convênio 
de cooperação técnica, laço que deve ser 
estreitado com a abertura de novas frentes 
de cooperação na área da agropecuária. 

Diretor da UP 
percorreu campus da 
Udesc Lages

O mesmo modelo de site 
para os laboratórios deve 

ser replicado nos outros 
centros da universidade
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Alunos realizam “cãoterapia” em Chapecó

Na sexta-feira, 28, às 16h, o Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, 
promoverá uma partida simultânea de xadrez 
com o jogador Alexandr Fier, que detém o título 
de grande mestre internacional. O evento no 
Centro de Convivência da Udesc Joinville será 
aberto à comunidade em geral. A iniciativa é 
do Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias 
(Next), com o patrocínio da empresa Avell.

Atualmente radicado na Geórgia, país ao 
sul da Rússia, Fier é o único grande mestre 
natural de Joinville, conhecido pelo estilo de 
jogo extremamente ousado e agressivo. No 
desafio promovido pela universidade, ele 
enfrentará mais de 20 jogadores ao mesmo 
tempo. Mais informações podem ser obtidas 
pelo e-mail torneios.nextxadrez@gmail.com.

Mestre em xadrez faz partida 
simultânea em Joinville

Estudantes de Enfermagem do Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO), da Udesc, estiveram 
em estágio no Centro Associativo de Atividades 
Psicofísicas Patrick (Capp), em Chapecó. Os 
alunos promoveram a “cãoterapia” para crianças 
e adolescentes portadores de necessidades 
especiais atendidos pelo centro associativo.

A terapia, que traz benefícios psicológicos, 
pedagógicos e sociais, teve passeio, escovação dos 
pelos e brincadeiras. Além disso, os jovens puderam 
pegar os cães no colo para dar e receber carinho.

As acadêmicas da Udesc Oeste que participaram da 
ação, Camila Pasqualotto, Jéssica Alves, Lorraine 
Cichowicz e Paola Dacol, foram supervisionadas 
pela professora Rita Rebonatto. A atividade também 
foi acompanhada pela veterinária Patrícia de 
Cássia Duarte Lise e pelos tosadores e esteticistas 
animais Daniel Brandes e Patrícia Carla Roieski.
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Atividades com cachorros têm benefícios 
psicológicos, pedagógicos e sociais

Alexandr Fier detém o título de 
grande mestre internacional
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Estão abertas as inscrições para os oito 
cursos de pós-graduação stricto sensu 
oferecidos gratuitamente pela Udesc 
em Joinville. A novidade deste 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 e também em Engenharia de 
Materiais e Engenharia Elétrica. Cada 
curso dispõe de 11 a 15 vagas, totalizando 
mais de cem oportunidades de estudo.

Os editais com todos os detalhes de 
cada curso estão publicados na página 
da pós-graduação no site da Udesc 
Joinville. 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.

Vagas para pós-graduação em Joinville

Até 8 de dezembro, estudantes de universidades federais e 
estaduais e de institutos federais poderão se habilitar para 1,5 
mil vagas do curso online de língua francesa do Français sans 
Frontières. A Udesc tem 17 vagas disponíveis para o curso.

As regras para participação no processo seletivo podem ser conferidas no 
site do programa Idiomas sem Fronteiras, lançado em 17 de novembro, pelo 
Ministério da Educação (MEC). Mais informações podem ser obtidas com a 
Secretaria de Cooperação Institucional e Internacional (SCII), da Udesc, pelo 
e-mail scii.reitoria@udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8039, das 13h às 19h.

Alunos podem se inscrever para 
17 vagas de curso gratuito de francês

A Associação Atlética Acadêmica do Centro de Artes (Ceart) 
recebeu um espaço da Udesc para a realização das atividades 
institucionais do grupo em Florianópolis. Localizada no segundo 
andar do Bloco Amarelo da Udesc Ceart, a sala permitirá que 
os estudantes organizem com mais facilidade as ações da 
associação para fomentar a prática esportiva no centro.

Criada em 2009, a Atlética Ceart proporciona a prática de 
atividades esportivas e outros eventos para os estudantes do 
centro, contando com a parceria da Associação Esportiva e 
Social de Florianópolis (Astel) para locais de treinamento.

Associação Atlética do Ceart
ganha sala para atividades 

Foto: débora rapoport
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São seis mestrados 
e dois doutorados

Entidade agora atua 
no segundo andar do 

Bloco Amarelo 
da Udesc Ceart



 Udesc promove encontro na área 
de arte, educação e inclusão
Entre 1º e 3 de dezembro, o grupo de pesquisa Educação, 
Arte e Inclusão da Universidade do Estado de Santa 
Catarina realizará o 10° Encontro de Pesquisa, com o tema 
“Formação de Professores: entre o saber estético e o 
fazer pedagógico”. O evento ocorrerá no Museu da Escola 
Catarinense da Udesc, no Centro de Florianópolis. As 
inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site do encontro até o preenchimento das cem vagas. 

teatro gratuito
No sábado, 29, e domingo, 30, às 20h, o estacionamento 
do Centro de Artes (Ceart), em Florianópolis, será 
palco do espetáculo gratuito “Flor de Macambira”, 
do grupo paraibano Ser Tão Teatro. Contada na 
levada do bumba meu boi e do cavalo marinho, a 
peça voltada para todas as idades tem personagens 
inspirados na cultura popular brasileira, além de 
comicidade e trilha original executada ao vivo.
A peça vem se destacando em alguns dos mais 
importantes festivais nacionais e internacionais, tendo recebido em 2011 o prêmio de melhor 
espetáculo do júri popular do 28° Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, no Ceará.

ExpEdiEntE
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A organização internacional Aiesec está com inscrições 
abertas para mais de 20 mil vagas de intercâmbio em dois dos 
seus programas – o Cidadão Global (voluntário) e o Talentos 
Globais (corporativo) – voltados a estudantes universitários.

Reconhecida pela Unesco como a maior organização 
estudantil do mundo, a Aiesec está presente em mais 
de 120 países e territórios, contando com cerca de 
86 mil membros e oito mil entidades parceiras.
A taxa do intercâmbio agora é paga somente após o 
interessado definir o destino e a organização na qual vai 
trabalhar. As inscrições podem ser feitas no site http://www.
aiesec.org.br/inscricao, especificando o programa de interesse.

Inscrições gratuitas para vagas
de intercâmbio da Aiesec

Estudantes relataram experiências de 
intercâmbio social em encontros na Udesc


