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Um novo projeto de extensão da Udesc oferece 
gratuitamente um programa de reabilitação ortopédica 
para crianças e adolescentes que não conseguem caminhar 
devido a lesões no sistema nervoso central. Os pacientes 
passam por um treinamento em equipamento especial, 
desenvolvido por pesquisadores da universidade, com o 
objetivo de ganhar mais independência, principalmente 
na vida adulta.

Podem participar crianças e adolescentes com idade 
de 2 a 18 anos, com lesão no sistema nervoso central e 
que não conseguem caminhar com independência. As 
inscrições devem ser feitas no Laboratório de Biomecânica 
Aquática da Udesc Cefid (Rua Pascoal Simone, nº 358, 
Bairro Coqueiros, Florianópolis).

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail 
sorria.cefid@udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8647.

Udesc ajuda crianças com lesões 
no sistema nervoso central a caminhar

A Udesc está com inscrições abertas para o curso 
de extensão em flauta doce e para o Núcleo de Flauta 
Doce – Música Antiga e Contemporânea. As atividades 
gratuitas e abertas à comunidade serão conduzidas pela 
professora e flautista Valeria Bittar, do Departamento de 

Música do Centro de Artes (Ceart), em Florianópolis. As 
inscrições devem ser realizadas pelo preenchimento de 
um formulário no Portal da Udesc Ceart até 20 de abril. As 
aulas serão realizadas entre abril e dezembro, tendo carga 
total de 60 horas.

Inscrições abertas para curso em flauta doce

As inscrições para as 1.064 vagas do Vestibular de Inverno 
2015 e as 320 vagas do Vestibular EAD da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc) começaram em 6 de abril, 
no site www.vestibular.udesc.br. 

Os candidatos poderão se inscrever até 4 de maio. 

Essa data também será o último dia para pagar a taxa de 
inscrição: de R$ 90 no Vestibular de Inverno 2015 e de R$ 50 
no Vestibular EAD. Mais informações podem ser obtidas com 
a Coordenadoria do Vestibular pelos telefones (48) 3321-8098 
e 8147, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.

Inscrições do vestibular estão abertas
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Projetos de alunos apoiam casa de 
acolhimento para crianças e centro de 
recuperação de dependentes químicos

Dois projetos promovidos por alunos do sétimo termo de Administração 
da Udesc Esag neste semestre apoiam entidades beneficentes da Grande 
Florianópolis. O Projeto Padrinhos Mágicos mobiliza estudantes do período 
vespertino, que visam garantir a sustentabilidade do Lar Nossa Senhora do Carmo, 
ampliando seu quadro de doadores e prestando consultorias que melhorem sua 
gestão. A instituição oferece acolhimento provisório para crianças de 5 a 12 anos 
no Bairro Capoeiras. Já o Projeto Abrindo Portas, da turma do período noturno, 
busca realizar melhorias no Centro de Recuperação Casa do Oleiro, incluindo a 
construção de uma marcenaria. A entidade presta apoio gratuito a pacientes 
voluntários no tratamento da dependência química, no Bairro Ratones. Fo
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Um grupo de 15 idosos teve uma experiência diferente em 21 de março, na 
Lagoa do Peri, Sul da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Eles tiveram a 
oportunidade de participar de atividades de esportes de aventura e na natureza: 
stand up paddle (esporte em que o praticante rema em pé numa prancha) e trilha, 
com a assistência de professores e alunos da Udesc.

O grupo é de idosos ativos, que já participam de algumas atividades oferecidas 
pelo programa de extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade (Geti), da Udesc 
Cefid. A orientadora do trabalho, professora Alcyane Marinho, defende a oferta 
de atividades diferentes para os idosos. “Possibilitar a vivência de atividades ao ar 
livre, em contato com a natureza, pode despertar sensações e emoções para mais 
qualidade de vida”, afirma.

Udesc leva idosos a experimentar
esportes de aventura e na natureza

Foto: Alcyane Marinho/Udesc Cefid

Grupo de idosos pode experimentar 
o stand up paddle 

Fo
to

 D
iv

ul
ga

çã
o

Pela sua atuação na coordenação do programa de extensão Modarte – 
Moda, Arte e Artesanato, do curso de Moda da Udesc, a professora Adriana 
Martinez Montanheiro venceu a quarta edição do Prêmio Acif Mulheres que 
Fazem a Diferença, na categoria “Poder Público”. 

O Modarte é desenvolvido no Centro de Artes (Ceart), da Udesc, desde 2011 
e promove ações e atividades abertas e gratuitas à comunidade de Florianópolis 
dentro das possibilidades de convergência entre moda, arte e artesanato. 
O prêmio é uma iniciativa do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da 
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (Acif). 

Na categoria “Poder Público”, concorreram também outras duas servidoras 
da Udesc: Cláudia Messores, coordenadora de Capacitação e Potencialização 
de Pessoas da Pró-Reitoria de Administração (Proad), e Sônia Laus, da 
Coordenadoria de Capacitação e Apoio Docente da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PROPPG).

Professora do curso de Moda ganha
Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença

Adriana Martinez Montanheiro 
coordena programa de extensão 
Modarte na Udesc Ceart

Voluntários dos projetos 
Abrindo Portas (acima) 
e Padrinhos Mágicos (abaixo)
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1º Encontro de Plantas Medicinais 

O Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da Udesc, realizará 
o 1º Encontro de Plantas Medicinais em 23 e 24 de abril, em Cunha 
Porã, para discutir a utillização de chás pela população, a criação 
de um horto medicinal e a capacitação de mulheres agricultoras 
para a implantação de um programa fitoterápico no município. 
A idéia é produzir plantas para combater resfriados, 
problemas gastrointestinais, alergias respiratórias, diarréia 
e gastrite com espécies comuns da região de Cunha Porã 
que integram a lista de mais de 70 ervas recomendadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Mostra no Museu da Udesc:
“Mil Palavras: Um Museu Imaginário” 

Até 30 de abril, o Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Udesc, 
promove gratuitamente a mostra visual “Mil Palavras: Um Museu 
Imaginário”. Sob coordenação da professora Sandra Ramalho, do 
Centro de Artes (Ceart), nove artistas participam do conceito da 
obra literária “Musée Imaginaire”, do intelectual francês André 
Malraux, para produzir a mostra. Mais informações podem ser 
obtidas no Museu da Udesc pelo telefone (48) 3225-8658.

Encontro na área de música e educação
A Udesc está com inscrições abertas para o 5º Encontro de Pesquisa 
e Extensão do Grupo Música e Educação (Muse), que ocorrerá 
no Centro de Artes (Ceart), em Florianópolis, de 14 a 16 de maio. 
O evento é gratuito e aberto aos interessados. As inscrições 
podem ser realizadas até 30 de abril pelo site da Udesc com o 
preenchimento das vagas das oficinas por ordem de chegada.

Simpósio de Recursos Pesqueiros 
e Engenharia de Pesca
O Centro de Educação Superior da Região Sul (Ceres), da 
Udesc em Laguna, será o anfitrião do 2º Simpósio Sul-Sudeste 
de Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (Simpesca), 
que ocorrerá entre 25 e 29 de maio, com o tema “Desafios 
e Perspectivas para a Cadeia Produtiva do Pescado”.
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