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No segundo semestre deste ano, o Centro de 
Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), 
da Udesc, capacitou mais de 20 estudantes de 
escolas públicas de Ibirama por meio do programa 
de extensão “Qualificação em tecnologia para 
jovens através do ensino lúdico e da robótica”. 

De acordo com o coordenador do programa, 
professor Fernando dos Santos, a iniciativa da 
Udesc Ibirama visa ensinar a lógica computacional. 
“O foco é ensinar com diversão e, para isso, são 
utilizadas estratégias lúdicas e práticas”, afirma.

Ao final do curso, os alunos conseguem programar 
robôs montados por eles próprios, com o kit de 
robótica Lego NXT e uso da linguagem Java, adotada 
por empresas de desenvolvimento de sistemas.
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Alunos de extensão do Centro de Educação 
do Planalto Norte (Ceplan), da Udesc em São 
Bento do Sul, receberam a certificação da quinta 
edição do curso “A melhor idade na era digital”, 
que é destinado a pessoas com mais de 60 
anos. A entrega ocorreu em 28 de novembro, 
no Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis.

Os certificados foram entregues aos 22 participantes 
do curso pelo vice-reitor da Udesc, Marcus Tomasi, e 
pelo coordenador do projeto, Fabio Manoel Caliari.  
O curso foi criado para atender uma demanda da 
comunidade, pois “a maioria dos alunos não tem 
conhecimentos do mundo digital quando começa 
a participar das aulas”, ressalta o coordenador.

Curso promove ingresso de 
idosos no mundo digital

Certificados foram 
entregues aos 

22 participantes

Programa de robótica capacita 
estudantes de escolas públicas

Alunos dos ensinos 
fundamental e 

médio aprenderam 
a montar e 

programar robô
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Projetos de alunos vão viabilizar reformas  
em instituições beneficentes da Capital
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Projetos de alunos de Administração do 
Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (Esag), da Udesc, obtiveram 
recursos para reformar a Creche Nossa 
Senhora de Azambuja, em São José, e a Casa 
Lar Nossa Senhora do Carmo, em Capoeiras, 
ambas localizadas na Grande Florianópolis.

Por meio do Projeto Cobrindo Sonhos, os 
estudantes arrecadaram cerca de R$ 134 
mil reais para substituir o telhado e fazer 
melhorias na creche que atende mais de 350 
crianças. A instituição corria o risco de fechar 

as portas se a reforma não fosse realizada. 

Já Projeto Fada Madrinha arrecadou cerca de 
R$ 47 mil, que serão investidos em melhorias na 
Casa Lar Nossa Senhora do Carmo. A instituição 
oferece acolhimento provisório para meninas de 
5 a 12 anos em situação de risco pessoal e social. 

Para angariar recursos, os acadêmicos dos dois 
projetos buscaram parcerias com patrocinadores 
e promoveram encontros beneficentes – como 
bazares solidários e eventos em casas noturnas – 
além da venda de produtos e ações entre amigos.
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Após receber diversos prêmios em festivais 
nacionais e internacionais e ter realizado mais de 50 
apresentações pelo Brasil, o espetáculo “BadenBaden” 
– desenvolvido no curso de Teatro do Centro de Artes 
(Ceart), da Udesc – desembarcou nesta semana na 
cidade de Cochabamba, na Bolívia, para participar da 
16ª edição do Festival de Artes Cênicas Bertolt Brecht.

Sob direção do professor Vicente Concílio, o 
espetáculo inspirado no texto do dramaturgo 
alemão Bertolt Brecht foi convidado para participar do evento, que teve 
início na última sexta-feira, 5, e seguirá até sábado, 13. A viagem foi 
contemplada com o Edital Conexão Cultura Brasil – Intercâmbios nº 1/2014 
do Ministério da Cultura (MinC) e da Secretaria de Economia Criativa (SEC).

Teatro brasileiro em festival na Bolívia

Voluntários 
do Projeto 
Cobrindo Sonhos

Ministério da Cultura e 
Secretaria de Economia 

Criativa financiam viagem



Você conhece os programas da 
Rádio Udesc FM Florianópolis?
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A Secretaria de Desenvolvimento Regional 
(SDR) de Joinville relançou a concorrência 
para reforma da Escola Estadual Professor 
Germano Timm, com abertura das propostas 
de habilitação em 18 de dezembro, a partir 
das 14h. A antiga licitação foi suspensa 
porque o edital precisou de correções. 

Tombado como patrimônio histórico, o 
antigo prédio com área de quase 740 metros 

quadrados passará por reforma e restauro para 
futuramente abrigar a Escola Livre de Artes 
(ELA), que está vinculada ao Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville.

Com valor previsto de R$ 1,7 milhão, a obra terá 
recuperação de aberturas e do piso, construção 
de cobertura, pintura geral e novas instalações 
hidráulicas e elétricas, além de ampliação do 
espaço, com mais de 70 metros quadrados.

Reforma de futura sede da Escola Livre 
de Artes em Joinville tem novo edital

Croqui da Escola 
Livre de Artes

A Rádio Udesc FM de Florianópolis (100,1) mescla informação, cultura e música 
de qualidade. O “Bom dia, Cidade”  é apresentado por Salvador do Santos das 
8h às 12h, de segunda a sexta-feira, e fala sobre educação, política e cultura.

O “Cem por cento Brasil” é apresentado por Fabiane Tomaselli, das 13h às 14h, 
de segunda a sexta-feira, e fala sobre grandes músicos brasileiros. O “Som da 
Ilha”  é apresentado por Paulo Santhias, das 17h às 18h, de segunda a sexta-feira, 
e dedica-se a musicas e entrevistas com compositores catarinenses. 

Produzido por Zuca Campagna, o programa “Arte e Cultura” é 
apresentado de segunda a sexta-feira das 18h às 19h, por Sheila Deretti, 
e tem notícias de teatro, cinema, exposições, shows e entrevistas. A 
Rádio Udesc também opera em Joinville (91,9 FM) e Lages (106,9 FM).



O Hospital de Clínica Veterinária 
(HCV), do Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), da Udesc 
em Lages, divulgou o horário de 
atendimento ao público para os 
períodos de recesso e de férias 
na universidade. O atendimento 
emergencial no hospital funcionará 
até 18 de dezembro, das 8h às 17h.

Em 19 de dezembro serão 
realizados trabalhos internos, 
como organização de estoque 
e de medicamentos, e o HCV não atenderá o público externo. O hospital ficará 
fechado de 20 de dezembro a 3 de fevereiro e o expediente voltará ao normal em 4 
de fevereiro, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Dúvidas podem ser esclarecidas exclusivamente pelo telefone (49) 2101-9115.
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Estudantes levam 
consciência ambiental 
e esporte à Praia 
de Naufragados
Alunos da oitava fase da Licenciatura em Educação 
Física, oferecida no Centro de Ciências da Saúde 
e do Esporte (Cefid), da Udesc, trocaram a sala de 
aula pela trilha até a Praia de Naufragados, em 
Florianópolis. Os estudantes vivenciaram as atividades 
de trilha interpretativa e slackline (caminhada sobre 
fita elástica), na aula ao ar livre em novembro.

A atividade fez parte da disciplina Educação Física, 
Ecologia e Esportes de Aventura, sob responsabilidade 
da professora Juliana de Paula Figueiredo. Eles 
também ensinaram o slackline às crianças e 
adultos que estavam na praia, disseminando e 
despertando o interesse pela modalidade. 
 

Slackline também foi 
ensinado na praia

Atendimento do Hospital Veterinário da
Udesc Lages encerrará em 18 de dezembro

Hospital retomará 
o atendimento ao 

público em 4 de 
fevereiro
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 Concurso de curta-metragens 
oferece R$ 12 mil em prêmios
Buscando fomentar iniciativas artístico-culturais, a Udesc lançou 
um concurso para premiar obras audiovisuais, com o apoio 
da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL). 
As inscrições, que são gratuitas e abertas ao público, ficarão 
abertas até 4 de março e deverão ser feitas na internet. Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3321-8033, 
das 13h às 19h, e pelo e-mail proex.reitoria@udesc.br.

 Exposição apresenta trabalhos 
de som, fotografia e escultura
O Centro de Artes (Ceart), da Udesc, promove a exposição “A 
Ordem no Caos” no Espaço Oficina – Galeria Estúdio, no Bairro 
Cacupé, em Florianópolis. A mostra permanece aberta à visitação 
até 17 de janeiro e as visitas são gratuitas e devem ser agendadas 
com antecedência pelos telefones (48) 9962-6914 e 9983-2395.

 Grupo de estudos em pintura 
realiza exposição em Florianópolis
O resultado de um ano de processos artísticos desenvolvidos 
no grupo de estudos Estúdio de Pintura Apotheke, do 
Centro de Artes (Ceart), da Udesc, está em exposição no 
Museu Hassis, em Florianópolis. A exposição “Arte como 
experiência”  tem entrada gratuita, e poderá ser visitada 
até 1º de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

ExpEdiEntE
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A Udesc lançou edital para seleção de aluno regular no 
Programa de Pós-Graduação em Design – Mestrado 
Acadêmico. As inscrições estarão abertas entre 2 
de fevereiro e 6 de março, e a nova turma iniciará 
as atividades no segundo semestre de 2015. 

O programa tem como área de concentração 
“Métodos para os Fatores Humanos”, com foco nas 

novas tecnologias que se integram às necessidades 
humanas. São oferecidas dez vagas e o processo 
seletivo terá exame de proficiência em inglês, 
de redação temática e entrevista com análise do 
currículo Lattes e da proposta de pesquisa.

Seleção para 
Mestrado em Design


