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Estudantes do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc em 
Lages, entregaram cerca de duas toneladas de donativos para a Defesa Civil de 
Lages na quarta-feira, 22. Os mantimentos foram enviados de caminhão para 
Xanxerê, no Oeste do Estado, na quinta-feira passada, 23, e serão distribuídos 
para os atingidos por um tornado em 20 de abril. Pontos de coleta foram 
montados na Udesc Lages para arrecadação de água mineral, leite, alimentos 
não perecíveis e materiais de higiene e limpeza. Os donativos podem ser 
entregues nos centros acadêmicos (CAs) de Engenharia Ambiental e de 
Agronomia, no Centro Estudantil (CE) de Medicina Veterinária, na empresa 
júnior do curso de Engenharia Florestal, no Hospital de Clínica Veterinária e na 
secretaria do curso de Engenharia Ambiental.

Alunos enviam toneladas de donativos
aos atingidos pelo tornado em Xanxerê

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), 
aprovou o Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências, Matemática e Tecnologias do Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville. O curso deverá 

contar com 18 vagas, que terão inscrições abertas em 
julho, com previsão de início das aulas em agosto. Mais 
informações sobre o programa podem ser obtidas com 
a Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação da Udesc 
Joinville pelos telefones (47) 4009-7914 e 4009-7913.

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, 
Matemática e Tecnologias em Joinville

Em 10 de abril, foi assinada a ordem de serviço 
para a construção do primeiro edifício próprio 
do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí 
(Cesfi), da Udesc, no Bairro Nova Esperança, em 
Balneário Camboriú. O evento contou com as 
presenças do governador Raimundo Colombo, 
do ex-governador Leonel Pavan, hoje deputado 
estadual, e do prefeito Edson Piriquito. Com área 
total de 2,4 mil metros quadrados, o prédio será 
erguido pela empresa Igesa e Engenharia Ltda no 
Loteamento Jardim Primavera, em um terreno 
localizado na esquina da Avenida Lourival Cesário 
Pereira com a Rua José Borges Siqueira, e terá 
dois pavimentos, um térreo e um superior.

Assinada ordem de serviço para
prédio da Udesc Balneário Camboriú

Governador Raimundo Colombo prestigiou evento

Fo
to

: R
o

dr
ig

o
 B

rü
n

in
g 

Sc
hm

it
t

Fo
to

: C
am

il
a 

Co
n

st
an

ti
n

i

Mantimentos foram arrecadados 
por cerca de 700 alunos
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O Centro de Educação Superior do Alto 
Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc, doou 42 quilos 
de alimentos não perecíveis para a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de 
Ibirama, que tem 78 alunos. Os alimentos foram 
obtidos nas inscrições de um curso de capacitação 
promovido pelo Ceavi. Participaram do curso, 
oferecido no início de abril, 35 alunos do curso de 
Engenharia Sanitária e 20 técnicos de vigilância 
sanitária de municípios do Alto Vale do Itajaí.

A quarta edição da Conferência Internacional de Integração de Design, 
Engenharia e Gestão para a Inovação (Idemi), organizada pela Udesc, será 
realizada entre 7 e 10 de outubro, em Florianópolis. O período de submissão de 
artigos científicos ficará com prazo aberto até 4 de maio.

Com o tema “Inovando sem limites”, o evento aceita artigos das áreas de 
Design, Engenharia e Gestão de Inovação que abordem aspectos teóricos, 
empíricos ou práticos. Os trabalhos selecionados serão divulgados em 20 de 
junho, e o prazo para a entrega da versão final desses artigo é 20 de julho.

A Udesc organiza a conferência em parceria com a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade do Porto (UP), de Portugal. Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail idemi2015@gmail.com e pelo 
telefone (48) 3321-8371.

Udesc Ibirama  
doa 42 quilos de
alimentos para Apae

Evento de design, engenharia e inovação 
recebe artigos até início de maio

A Secretaria de Cooperação Interinstitucional e In ter na-
cional (SCII), da Udesc lançou nova chamada interna para 
o Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes 
de Graduação Santander Universidades 2015. O programa 
oferece cinco bolsas de intercâmbio, cada uma no valor de 

R$ 9.624,60. Para se inscrever, os estudantes devem ler o 
edital e os anexos com atenção, preencher o formulário no site 
oficial do programa até 10 de maio e entregar os documentos 
exigidos na direção de Ensino do centro onde estudam até 11 
de maio. Informações podem ser obtidas com a equipe da SCII.

Bolsas Ibero-Americanas para alunos da Udesc

Donativos foram arrecadados nas inscrições para curso de capacitação

Fisioterapia gratuita a pessoas submetidas a transplantes 
A Udesc oferece gratuitamente atendimento na área de fisioterapia 

para pacientes de cirurgias de grande porte, como transplantes de órgãos e 
gastroplastias redutoras. O atendimento é uma ação do Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte (Cefid), no Bairro Coqueiros, em Florianópolis. Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail prepara.cefid@udesc.br e com a 
Clínica Escola de Fisioterapia da Udesc Cefid pelo telefone (48) 3321-8610.
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Palestra sobre técnicas de relaxamento,  
massagem e alto rendimento no surfe
A Udesc está com inscrições abertas para a palestra gratuita 
“Técnicas de Relaxamento e Massagem: do Lazer ao Alto 
Rendimento no Surfe”, que ocorrerá em 5 de maio, das 
13h30 às 17h, no Auditório do Centro de Ciências da Saúde 
e do Esporte (Cefid), em Florianópolis. As inscrições podem 
ser feitas na internet até 4 de maio. A palestrante será 
a massagista Maria Florencia Astegiano, graduada em 
Educação Física e pós-graduada em Acupuntura. A palestra é 
aberta ao público e mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (48) 9660-6204, com Alice Erwig, das 13h às 17h, e 
pelo e-mail laplaf.cefid@udesc.br.

Udesc fará oficina gratuita de 
pintura japonesa em Florianópolis
O programa de extensão Estúdio de Pintura Apotheke, do 
Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes (Ceart), 
da Udesc, promoverá uma oficina gratuita de suminagashi, 
antiga técnica de pintura japonesa, em Florianópolis, com 
Márcia Figueirede e Luciana Finco Mendonça e coordenação 
da professora Jociele Lampert. A oficina ocorrerá no Ateliê 
de Pintura, em 13 de maio, das 9h às 12h. As inscrições para 
as dez vagas podem ser realizadas pelo endereço eletrônico 
apothekestudio@gmail.com. O participante deve levar 
papeis aquarela e japonês/sumi-ê, paletas para aquarela, 
papel-toalha, bacias quadradas e bandejas de isopor.

Inscrições abertas para  
13ª Mostra de Dança da Udesc
A Udesc promove a 13ª Mostra de Dança do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) em Florianópolis. 
Para se inscrever, é preciso gravar a coreografia em 
vídeo, sem edição, para que as apresentações possam 
ser selecionadas pela comissão organizadora. As 
inscrições são gratuitas e devem ser feitas, já com a 
entrega dos vídeos das coreografias, de 8 a 12 de junho, 
na Direção de Extensão da Udesc Cefid ou pelo correio. 
A mostra está marcada para 24 de setembro, às 20h, no 
Teatro Governador Pedro Ivo Campos, na Capital. Mais 
informações sobre a mostra no site oficial.

ExpEdiEntE

Produção: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom) | Secretário de Comunicação: Thiago Cesar Augusto
Edição: Celia Penteado  |  Jornalistas: Carlito Costa, Carolina Hommerding, Gustavo Cabral Vaz, Isabela Vargas, Laís Moser, Luiz Eduardo Schmitt, Rodrigo Brüning Schmitt, 

Tatiane Rosa Machado da Silva, Thiago Cesar Augusto e Valmor Pizzetti  |  Projeto Gráfico: Christiane Dalla Costa | editoração: Gustavo Cabral Vaz

Leia mais em: www.udesc.br
Entre em contato: comunicacao.udesc@udesc.br  |  Telefones: (48) 3321-8142 / 3321-8143

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Tiago Poschi/Udesc Cefid

Apresentação do Grupo de Dança 
da Udesc na mostra de 2014

Maria Astegiano 
é massagista de 

surfistas do WCT, 
como Kelly Slater

Aulas serão sobre 
técnica suminagashi


