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Mensagem do Reitor
EXCELENCIA ACADÊMICA COM COMPROMISSO

conhecimentos científicos e tecnológicos voltados

SOCIAL: este é o lema

ao desenvolvimento sustentável de nosso

desta gestão. De que adiantam essas suas dimen-

Estado e com a melhoria da qualidade de vida da

sões se não caminharem juntas?

população.

Na dimensão EXCELÊNCIA ACADÊMICA, trabalha-

Muitos são os programas de interação com a comu-

mos por uma prática de

nidade externa, mas destacamos

ensino de qualidade, por uma pesquisa inovadora e

o núcleo extensionista Rondon da UDESC, com di-

por uma extensão de resultados.

versas operações que mobilizam

Na dimensão COMPROMISSO SOCIAL estamos in-

professores, alunos e servidores técnico-administr-

teragindo com a comunidade

ativos que levam o saber e o potencial

interna e externa por meio de vários programas e

técnico-científico gerado na Academia para ser

ações, conforme consta neste documento

compartilhado com o Cidadão

denominado Balanço Social.

Catarinense. Aliado a um conjunto de programas e

No âmbito interno implantou-se programas e ações

ações adiciona-se que precisamos ter

de responsabilização com a

atitudes positivas no sentido de dar as mãos e tra-

comunidade acadêmica, como o programa de se-

balhar por uma Educação e uma Ética que

gurança alimentar, programas de

priorize a SUSTENTABILIDADE em todos os senti-

acessibilidade e inclusão social, programa de apoio

dos.

a permanência voltado a alunos com

Antes de encerrar, destaco que para aqueles que

fragilidade econômica e programa de preparação

trabalham com a gestão de

para a aposentadoria, além de tantos

processos, serviços e bens sociais, principalmente

outros destacados ao longo deste relatório

o bem público, como é o nosso caso, faz-

Externamente, destaca-se que honrar com este

se necessário a busca por trabalhar em e com

compromisso é estar presente

parcerias, além de priorizar o trabalho em

e interagindo com a comunidade. É cumprir a mis-

equipe. Isso se faz fundamental em função da im-

são de Universidade multi campi:

portância e complexidade de tal gestão.

“desenhar e construir o futuro catarinense”. Assim,

Contudo, para se trabalhar em equipe é necessário

tem-se investido na expansão e na

partir para o coletivo, deixando de lado a

presença física nas diferentes regiões do Estado ca-

vaidade, e buscando constantemente, segundo

tarinense. Nos últimos anos duplicou-

Aristóteles, o estágio mais alto da sabedoria

se a oferta de cursos de graduação (de 22 para

– a SIMPLICIDADE.

46); triplicou-se o número de mestrados (de

Encerro agradecendo a cada um que do seu jeito,

6 para 19) e 5 novos doutorados. Em síntese, de

do seu modo e no seu tempo tem

28 para 70 cursos. Ampliou-se a presença

colaborado com uma UDESC, maior e melhor, e

física da UDESC de 3 para 10 cidades e de 3 para

reafirmando o compromisso de uma

seis meso-regiões segundo a divisão

universidade pública, gratuita e de qualidade.

geopolítica estabelecida pelo IBGE. Hoje somos 12

UDESC: 45 anos construindo e desenhando o fu-

(doze) Unidades de Ensino distribuídas

turo.

em Santa Catarina comprometidas com a formação
dos nossos jovens e a geração de

SEBASTIÃO IBERES LOPES MELO
Reitor
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Perfil da instituição
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Em 20 de maio de 1965, pelo Decreto nº

cultural das regiões onde a Universidade se insere,

ucação do Planalto Norte – CEPLAN. No Campus

2.802, foi instituída a Universidade para o Desen-

Princípios: como universidade pública, e

visando sempre o fortalecimento das vocações re-

III – Planalto Serrano está o Centro de Ciências

volvimento do Estado de Santa Catarina – UDESC,

de ensino gratuito e com padrão de excelência,

gionais.

Agroveterinárias – CAV. No Campus IV – Oeste Ca-

é aberta às diferentes correntes de pensamento

que incorporou as unidades até então existentes: a

O Campus I, em Florianópolis, congrega

tarinense está o Centro de Educação Superior do

Faculdade de Engenharia (criada em 1956), a Fac-

e orienta-se pelos princípios de liberdade de ex-

cursos voltados à Educação e ao Setor Terciário da

Oeste – CEO. No Campus V – Vale do Itajaí estão

uldade de Educação (criada em 1963) e a Escola

pressão, democracia, moralidade, ética, transpar-

Economia e da Prestação de Serviços. O Campus II,

o Centro de Educação Superior do Vale do Itajaí

Superior de Administração e Gerência (criada em

ência, respeito à dignidade da pessoa e seus direi-

em Joinville, dedica-se a áreas de conhecimentos

– CEAVI e o Centro de Educação Superior da Foz

1964). Em 1973 foi autorizado o funcionamento da

tos fundamentais.

voltadas ao Setor Industrial, atividade de grande

do Itajaí – CESFI (em implantação). No Campus

Escola Superior de Medicina Veterinária, em Lages

Finalidades: tem por fim a produção,

destaque no Norte Catarinense. O Campus III, em

VI – Sul Catarinense está o Centro de Educação

e neste mesmo ano foi criada a Escola Superior de

preservação e difusão do conhecimento científico,

Lages, região agropecuária, direciona sua atuação

Superior da Região Sul – CERES.

Educação Física. Em 1985 entrou em funcionamen-

tecnológico, artístico, desportivo e cultural, por

às Ciências Agrárias. O Campus IV, em Chapecó,

Na Reitoria da UDESC, situada em Florianópolis,

to o Centro de Artes, que incorporou o Curso de

intermédio do fomento das atividades de ensino,

Palmitos e Pinhalzinho busca fixar na terra profis-

estão concentradas as Pró-Reitorias e os Órgãos

Educação Artística, até então oferecido pela Facul-

pesquisa e extensão, devendo para tanto:

sionais da área de alimentos e zootecnia, uma forte

Suplementares Superiores.

dade de Educação.

vocação do Oeste do Estado, bem como colaborar

Como Universidade Pública, totalmente gratuita e

Em 1985 houve o reconhecimento da

sino, a pesquisa e a extensão nas diversas áreas do

na questão da saúde, com o curso de enfermagem,

com padrão de excelência reconhecido nacional-

UDESC pelo Conselho Federal de Educação, através

conhecimento, comprometidos com a cidadania e a

área ainda de frágil assistência na região. O Cam-

mente, a UDESC é a verdadeira “Universidade dos

da Portaria Ministerial nº 893, de 11 de novembro

socialização do saber;

pus V, em Ibirama, irá se voltar cada vez mais para

Catarinenses”, mantendo permanente compro-

de 1985, publicada no Diário Oficial da União em

II - estabelecer parcerias solidárias com a

a área de rios, mananciais e natureza, com cur-

misso com o desenvolvimento de nossa terra e de

26 de novembro de 1985. Nesse mesmo ano houve

comunidade na busca de soluções coletivas e na

sos que visem à preservação do meio-ambiente,

nossa gente.

a aprovação do Estatuto e do Regimento Geral da

construção de uma sociedade democrática, plural e

na área das engenharias. Atualmente se dedica a

Para dar conta deste compromisso está

UDESC por meio do Parecer nº 632/85 do Con-

concluir cursos que já eram ofertados na região. O

pautada pela seguinte missão, visão, princípios e

selho Federal de Educação, tendo sido homologado

Campus VI, em Laguna, visa fomentar o turismo e

finalidades:

pelo Ministro da Educação, em 25 de novembro de

a indústria da pesca, as duas áreas mais fortes na

1985.

economia da região.

Missão:

I - garantir a indissociabilidade entre o en-

ética;
III - promover a inclusão social e étnica, respeitando a diversidade cultural;

“produzir,

sistematizar,

social-

IV - contribuir para o desenvolvimento lo-

izar e aplicar o conhecimento nos diversos cam-

cal, regional e nacional, visando à melhoria da

Em 1º de outubro de 1990, por meio da Lei

A Universidade do Estado de Santa Catarina

pos do saber, através do ensino, da pesquisa e

nº 8.092, a Universidade para o Desenvolvimento

qualidade de vida da sociedade, com a busca da

– UDESC possui atualmente 12 (doze) Centros de

da extensão, indissociavelmente articulados, de

do Estado de Santa Catarina foi transformada em

erradicação das desigualdades sociais e a utilização

Ensino. No Campus I – Grande Florianópolis estão:

modo a contribuir para uma sociedade mais justa

Fundação Universidade do Estado de Santa Catari-

de tecnologias ecologicamente orientadas;

o Centro de Artes – CEART; o Centro de Ciências

e democrática em prol da qualidade de vida e do

na, mas mantendo a sigla UDESC. Esta lei caracter-

da Saúde e do Esporte – CEFID; o Centro de Ciên-

desenvolvimento sustentável do Estado de Santa

izou a Universidade como ente jurídico próprio, com

cias da Administração e Socioeconômicas – ESAG;

Catarina e do País”.

patrimônio e receitas próprios, autonomia didático-

o Centro de Ciências Humanas e da Educação –

Visão: “ser uma universidade pública ino-

científica, administrativa, financeira, pedagógica e

FAED e o Centro de Educação a Distância – CEAD.

vadora, de referência nacional e de abrangência

disciplinar. Prevaleceu a estrutura multi-campi e a

No Campus II – Norte Catarinense está o Centro

estadual, e com ação acadêmica marcada pelo

atuação vocacionada para o perfil socioeconômico e

de Ciências Tecnológicas - CCT e o Centro de Ed-

comprometimento e pela responsabilidade social”.

V - estimular, promover e manter a investigação científica;
VI - fomentar e prover de recursos as atividades de ensino, de pesquisa, e de extensão, no
âmbito da UDESC.
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Governança

Para garantir que seus princípios se conver-

- Instruções Normativas e Orientações ref-

tam em recomendações objetivas, seus interesses

erentes aos procedimentos administrativos inter-

se alinhem com a finalidade de preservar sua repu-

nos;
- Disponibilização da relação de convênios

tação e otimizar seu valor social, facilitando o acesso à recursos e contribuindo para sua longevidade

assinados entre a UDESC e outras instituições;
- Orçamentos anuais e legislação perti-

conforme prevêem as práticas de governança , a
UDESC busca se pautar por quatro princípios bási-

nente;
- Informações gerais referentes aos direi-

cos: transparência, equidade, prestação de contas
(accountability) e responsabilidade.

tos e deveres dos servidores, formulários inerentes

Para tanto disponibiliza em seu site, den-

à área de recursos humanos, cursos disponíveis,

tre outras, – ao qual tanto o público interno quan-

editais de concursos públicos e processos seletivos

to o público externo da UDESC têm acesso - as

abertos;
- Regimento Interno da UDESC, Estatuto da

seguintes informações relativas à sua gestão:
- Planejamento Estratégico da UDESC, de-

UDESC e Plano de Carreira dos Servidores;
- Legislações, editais e dados quantitativos

nominado Plano 20, com suas estratégias e ações
para os próximos 20 anos;
- Relatórios de Gestão, contendo infor-

e qualitativos referentes à gestão, ao ensino, à pesquisa e à extensão;
- Notícias diárias sobre os acontecimentos

mações quantitativas e qualitativas referentes à
todas as unidades da UDESC (Centros de Ensino e

da universidade;
- Sistema de Gestão Documental da Univer-

Reitoria) ;
- Balanço Social, com as informações ref-

sidade;

erentes às relações que a UDESC estabelece com

- Estrutura Organizacional da Universidade;

a sociedade em termos ambientais, sociais e cul-

- Telefones e endereços eletrônicos dos funcionários e professores;

turais;
- Resoluções aprovadas nos Conselhos Superiores da UDESC;
- Prestação de Contas, também denominado “Transparência UDESC”, onde são apresentados

- Sistema de consulta a processos;
- Disponibilização de um link para acesso ao
Portal Corporativo aos funcionários e professores;
- Acesso à Rádio da UDESC.

além do Relatório de Gestão e Balanço Social, os
registros e demonstrativos contábeis, além de um
link para o acompanhamento dos atos de pessoal
da UDESC;
- Informações referentes à avaliação institucional da universidade;
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Ambiental
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Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV
Consolidando a Segurança Alimentar no Planalto Serrano Catarinense
Desenvolvido com o objetivo de realizar um diagnóstico

Impacto Produzido

e planejamento territorial participativo, buscando en-

Incentivo e promoção da valorização da Produção Sus-

volver a sociedade em todas suas etapas, a partir da

tentável de Alimentos. Contribuição para divulgação e

sensibilização do poder público e da sociedade civil para

implantação do SUASA (Sistema Unificado de Atenção à

a mobilização e geração de processos de desenvolvimen-

Sanidade Agropecuária), através da articulação de políti-

to local que efetivem a atuação do CONSAD, a Segurança

cas públicas, a fim de obter qualidade, higiene sanitária

Alimentar e Nutricional e a Geração de Trabalho e Renda.

e inocuidade de produtos desde a produção da matériaprima até o produto final, de forma a ampliar as opor-

Público Benefeciado

tunidades das pequenas propriedades. Trabalho com

Sociedade civil (agricultores familiares sindicatos e con-

questões relacionadas aos resíduos tóxicos (lixo tóxico),

selhos municipais, associações e pequenas cooperati-

seu destino e seus impactos na natureza. Divulgação e

vas), lideranças e instituições públicas dos 19 municípios

esclarecimento de informações sobre linhas de crédito

beneficiados pelo projeto, docentes e discentes universi-

direcionadas para a agricultura familiar para o uso de no-

tários participantes, EPAGRI.

vas tecnologias de produção, que incrementem a produ-

Efeito dos extratos vegetais e preparados homeopáticos no controle da lagarta da soja
Anticarsia gemmatalis em cultivo orgânico
Realização de estudos sobre a utilização de métodos e

Preparados homeopáticos e fitoterápicos, sendo naturais

substâncias alternativas aos inseticidas organo sintéticos

e aplicados em reduzidas concentrações, oportunizarão

para a redução populacional da principal espécie de la-

o restabelecimento do equilíbrio dinâmico dos serviços

garta desfolhadora da soja A. gemmatalis, bem como o

biológicos existentes, tais como o predadismo, micro-

conhecimento do efeito desses produtos sobre a ativi-

parasitismo e simbiose, promovendo o controle biológico

dade dos inimigos naturais.

natural.

Público Benefeciado

Impacto produzido

Beneficia ao meio ambiente devido à redução de adição

Agricultores residentes na Unidade Florestal Familiar, co-

de substancias altamente residuais no solo, na água e

munidade acadêmica, Instituto Pereté (iPereté),

no ar.

Epagri.

Centro de Ciências Tecnológicas – CCT

tividade e diminuam os impactos ambientais. Incentivo à
produção agroecológica e orgânica.

A Responsabilidade Social e a Coleta Seletiva
O projeto busca conscientizar os envolvidos sobre os

Público Benefeciado

problemas causados pelo acúmulo de lixo no meio ambi-

Comunidade universitária, e duas creches escolhidas an-

ente, divulgar a importância da coleta seletiva e dissemi-

ualmente para serem parceiras do projeto.

nar os conceitos da Responsabilidade Social, através da
aplicação prática de uma experiência de coleta seletiva.

Impacto Produzido
Destinação correta dos materiais reciclados previamente
separados na universidade.

Extensão Florestal na Serra Catarinense: Projeto Kayuvá Pinhão Familiar Sustentável
Buscou apoiar a produção sustentável e o comércio

Público Benefeciado

justo de pinhão junto à agricultura familiar da Serra

Agricultores residentes na Unidade Florestal Familiar,

Catarinense, através de um plano de extensão florestal,

comunidade acadêmica, Instituto Pereté (iPereté),

contando com diagnóstico participativo, assistência téc-

Epagri.

nica e capacitação de técnicos e produtores, buscando a
articulação dos atores da cadeia produtiva do pinhão.

Impacto produzido
Capacitação e assistência técnica de técnicos e produtores da Serra Catarinense para a produção sustentável.
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Núcleo de Educação Continuada das Licenciaturas do CCT

Centro de Artes - CEART

Consiste na elaboração, execução e avaliação de modelo

Público Benefeciado

de atualização pedagógica e técnica de docentes de ensi-

Professores de Ensino Médio e das últimas fases do En-

no médio nas áreas de Física, Astronomia e Matemática,

sino Fundamental.

com três projetos: Uso da Astronomia como tema da
Educação Continuada; Ações de Educação Continuada

Impacto Produzido

para professores de Ciências e Integração dos artefatos

Uma vez que um dos focos foi a disciplina Ciências,

e sala de aula.

foi preparado material que tratou das relações entre o
homem e o meio ambiente.

Semana Integrada do Centro de Artes
O evento alicerçado no cotidiano e em atendimento às

Público Benefeciado

diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) teve

Servidores, alunos e sociedade civil.

como finalidade desenvolver ações para apresentar os
principais projetos, ações e produções, realizados no

Impacto Produzido

âmbito do CEART, à sociedade civil.

Realização de oficinas de reciclagem de resíduos têxteis
e aproveitamento de resíduos plásticos.

Centro de Educação a Distância – CEAD
Laboratório de Educação Inclusiva - LEDI
O LEdI – Laboratório de Educação Inclusiva é um projeto

Público Beneficiado

de extensão que objetiva produzir interfaces com diver-

Acadêmicos, profissionais da educação e comunidade.

sos grupos de pesquisa, núcleos da UDESC e entidades
que atuam no desenvolvimento tecnológico, na ampli-

Impacto Produzido

ação de conhecimentos referentes a inclusão social das

Estímulo às práticas de educação para a sustentabilidade

pessoas com necessidades educacionais, bem como na

e para a construção de valores e atitudes direcionados a

implementação de políticas de ação afirmativa, articu-

uma melhor qualidade do ambiente e de vida.

lando os três eixos norteadores das ações pedagógicas:
pesquisa, ensino e extensão.

Ecomoda

Programa NUPEART: uma parceria CEAD e CEART

O Programa EcoModa foi criado a partir dos resultados

Público Benefeciado

obtidos nos desfiles do 1º Veg Fashion, no 36º Con-

Por ser um projeto de extensão, beneficia a comunidade

dade.

gresso Mundial e Vegetrianismo em 2004, e na pes-

em geral, focando nos interessados em moda sustentá-

quisa Eco Fashion. Tem como objetivo disseminar um

vel.

to foram realizadas 03 ações: Plataformas Virtuais de

Impacto Produzido

modo de vida mais sustentável através da educação e

Aprendizagem:

As ações envolvendo a arte possibilitam o uso de mate-

O referido programa de extensão se desenvolveu, a

Público beneficiado

partir da temática das Artes Integradas, ações visando

Graduando e pós-graduandos, professores e comuni-

proporcionar espaço cultural para o desenvolvimento
de atividades de extensão, pesquisa e ensino. Para tanum caminho de inclusão por meio da

arte; Produção de Objetos Pedagógicos para Inclusão e
Ciclo de Eventos: Arte, Educação e Inclusão, contribuindo com o acesso e inclusão social das pessoas com deficiência.

riais recicláveis.

da moda. Para tanto, se propõe identificar as condições

Impacto Produzido

necessárias e propor atividades para que o novo para-

São oferecidos cursos e oficinas, para desenvolver produ-

digma, baseado em princípios ecologicamente corretos

tos como: brinquedos, peças de vestuário e objetos de

e socialmente justos, possa ser adotado pelo sistema da

decoração, a partir de resíduos domésticos e de em-

moda. O Programa EcoModa desenvolve atividades com

presas de confecção do vestuário. Através do Ecomoda

foco no desenvolvimento sustentável, promovendo a in-

são capacitadas pessoas da comunidade para trabalhar

clusão social, a partir de capacitação e geração de renda,

com costura, bordado, tear, renda de bilro, entre outros,

e a preservação do meio ambiente.

dentro dos conceitos do desenvolvimento socioambiental sustentável, produção e consumo ético e economia
solidária (fairtrade), aplicados ao sistema de moda.
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Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI

Desfile de Formandos de Moda
Atividade de ensino na qual os alunos apresentam mini

Impacto Produzido

coleções a uma banca pública.

Utilização de produtos reciclados e ecologicamente corretos em algumas coleções.

Público Benefeciado
Acadêmicos, professores, comunidade e pessoas do
setor têxtil do vestuário.

Projeto Recicla CEART
Em elaboração desde 2008, o Recicla CEART nasceu da

Impacto Produzido

necessidade de se adotar um desenvolvimento susten-

Redução dos custos de manutenção dos lixões; geração

tável no Centro, e difundir a consciência ecológica na co-

de novos produtos e subprodutos com material recicla-

munidade universitária.

do; e preservação do meio ambiente.

Público Benefeciado
Comunidade universitária e população da grande Florianópolis.

Transparência Contábil – Ancionato Recanto do Sossego
O objetivo principal foi auxiliar os gestores do Ancionato

o aprendizado adquirido em sala de aula; e sociedade em

na gestão da entidade.

geral, pela transparência na gestão dos recursos doados.

Público Benefeciado

Impacto Produzido

Gestores da entidade; residentes da entidade; comuni-

Com a identificação dos custos da entidade, foi possível

dade acadêmica, pela possibilidade de colocar em prática

identificar os desperdícios e resíduos que passaram a ser
administrados de forma sustentável.

Cultura Regional e Perfil Empreendedor
Dentre outros, teve como objetivo identificar o perfil em-

tar com jovens mais conscientes e melhor preparados

preendedor dos proprietários dos negócios e fazer uso

para futuramente investir em novos empreendimentos

do empreendedorismo como instrumento para o desen-

na região; comunidade acadêmica, pela possibilidade de

volvimento sustentável da região.

colocar em prática o aprendizado adquirido em sala de
aula; e escolas públicas de ensino fundamental.

Público Benefeciado
Trabalhadores, estudantes e empresários participantes

Impacto Produzido

das ações; comunidade da 14ª SDR, que poderá con-

Promoveu a conscientização dos participantes sobre a
responsabilidade socioambiental que deve nortear as
práticas empreendedoras.

18

19

Centro de Educação Superior do Oeste – CEO

Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN

Programa de Extensão: Água e gestão de riscos.

Articulação de Práticas do dia-a-dia para a Preservação do Meio Ambiente

O presente programa visa sensibilizar a sociedade so-

Público Benefeciado

bre a importância da gestão e do uso racional dos re-

3980 pessoas, sendo: professores de estabelecimentos

cursos naturais, em especial os recursos hídricos, com

da região das SDRs de Maravilha e Chapecó, sociedade

o objetivo de se atingir o uso sustentável do recurso

civil e usuários de recursos hídricos.

água. Objetiva também, introduzir a noção de gestão
de risco, estimulando a comunidade a agir preventiva-

Impacto Produzido

mente, reduzindo suas vulnerabilidades e amenizando

Impacto positivo com a multiplicação em termos de

desta forma os efeitos negativos de eventuais fenô-

ações e efetividade prática poderão ser avaliadas a mé-

menos ambientais adversos, especialmente os eventos

dio e longo prazo.

Teve como objetivos: despertar a consciência ecológica; conscien-

Público Benefeciado

tizar a população do bairro a respeito da importância de preservar

Donas de casa, comunidade no entorno da universidade.

o meio ambiente; ensinar a fazer sabão com óleo usado, mostrando
que, além de não prejudicar o meio ambiente, esta prática gera con-

Impacto Produzido

siderável economia doméstica; proporcionar aumento da auto-estima

Conscientização ambiental, na reutilização de descartes (óleo de coz-

das donas de casa que conseguiram produzir e, talvez, até comercial-

inha e embalagens de leite), promovendo reflexão sobre vida útil e

izar o sabão artesanal.

reciclo de produtos de consumo doméstico regular.

hidrológicos críticos, como por exemplo, as secas.

Congresso Sul Brasileiro de Produção Animal Sustentável
Tem como objetivos contribuir com a disseminação

fessores universitários, estudantes de graduação e pós-

e discussão de técnicas alternativas e sustentáveis de

graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado) dos

produção animal, despertando nos meios técnico, produ-

cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental e Florestal,

tivo e científico, a preocupação com a necessidade de mu-

Biologia, Medicina Veterinária e Zootecnia, técnicos e

danças nos paradigmas de desenvolvimento e produção

afins dentro da área animal de diversas regiões do país.

do setor agropecuário, assim como promover a interação
entre os diversos atores da cadeia produtiva.

impacto Produzido
Discussão a respeito do menor impacto na produção ani-

Público Benefeciado

mal ao meio ambiente.

611 pesquisadores nacionais das diversas áreas, pro-
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Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES

Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – ESAG

Arquitetura na Comunidade

Ações do Grupo Conviver ESAG

O Programa de Extensão Arquitetura na Comuni-

discentes) do Curso de Arquitetura e Urbanismo da

dade é dividido em três projetos com ações dis-

UDESC.

tintas: a) Projeto Planejar e Construir; b) Projeto
Conscientizar e; c) Projeto Arquitetura em Revista.

Impacto Produzido
Promoção da educação ambiental na comunidade

Público Benefeciado

e na população em geral do município de Laguna.

O público alvo do programa foi a comunidade que

Além do desenvolvimento de projetos de arquitetu-

se encontra próximas às instalações do CERES, es-

ra e urbanismo conscientes por meio de estratégias

pecialmente as desfavorecidas social e economi-

de educação ambiental.

Grupo formado por servidores e alunos que desen-

Impacto Produzido

volve diversas atividades durante o ano letivo, com

Comemoração do dia da terra e dos 10 da Carta da

vistas a promover a convivência, a integração e a

Terra com exposição do filme “Home” e mostra de

qualidade de vida na ESAG.

04 ONGs ambientais e seus trabalhos. Comemoração do Dia Mundial sem carro.

Público Benefeciado
Toda a comunidade acadêmica da ESAG (corpo docente, discente e técnicos).

camente, e a comunidade acadêmica (docentes e

Promovendo ações de prevenção e mitigação de desastres naturais no município de Laguna/SC
Visa proporcionar à comunidade de Laguna in-

sino; agentes comunitários de saúde – ACS; alunos

formações e esclarecimentos acerca do papel da

e professores da escola estadual de ensino Básico

Comissão Municipal da Defesa Civil, dos desastres

Ana Godin; Casa Familiar do Mar, e líderes comu-

naturais e, também, auxiliar na elaboração das

nitários.

propostas de atividades a serem efetivadas pela
comunidade.

Impacto Produzido
Capacitação de pessoas, por meio de cursos e ofici-

Público Benefeciado

nas, para formação de uma população pró-ativa na

Funcionários e técnicos da prefeitura municipal de

prevenção e mitigação dos desastres naturais.

Laguna; integrantes da Comissão Municipal de en-
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Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED
Educação Ambiental na Escola: os Ecossistemas da Ilha de Santa Catarina
Projeto dividido em: 1. Projeto redescobrindo a Ilha “Re-

Impacto Atingido

de-Ilha”: Conhecer, Planejar e Preservar; 2. Curso: Ca-

Contribuição para instrumentalização das escolas ca-

pacitação dos Professores da Escola Porto do Rio Tavar-

tarinenses na discussão das temáticas relacionadas ao

es; 3. Projeto: Elaboração de Material Didático e Mostra

meio ambiente, à sustentabilidade dos ecossistemas e à

Ambiental.

preservação dos ambientes naturais.

Público Beneficiado
Professores da rede pública estadual.
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Social
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Centro de Ciências Tecnológicas – CCT

Programa de Extensão: Socialização em software e hardware livre na comunidade em 2010
Disseminação do uso de software e hardware livres.

Interação: PET Engenharia Elétrica e Comunidade

Impacto Produzido
Uso de tecnologias gratuitas e/ou de baixo custo e visibi-

Público Beneficiado

lidade a softwares de editoração gráfica.

Público interno e externo à UDESC.

O programa apresenta um conjunto de três projetos: a)

cas e apresentar ao ensino médio o que é a física (prin-

“Universidade na Comunidade” que teve por objetivo le-

cipalmente os conceitos mais relacionados a Engenharia

vantar dados de caráter social, econômico e tecnológi-

Elétrica) através de experimentos.

Projeto de Extensão: GEPES - Grupo de Estudos sobre Políticas Educacionais e Sociais

engenharia elétrica, acerca das comunidades do bairro

Público Beneficiado

Tem como objetivo proporcionar um espaço de discussão,

cadores, Profissionais que atuam na implementação do

Jardim Paraíso e Bom Retiro; b) “Engenharia é Legal

Cerca de 150 alunos e professores da Escola Básica

estudos e capacitação aos operadores do Estatuto da Cri-

Estatuto da Criança e do Adolescente nos Municípios da

que teve por objetivo apresentar à estes alunos alguns

Profª. Jandira Davilla e Escola de Educação Básica Plácido

ança e do Adolescente dos Municípios da Região.

Macro Região de Joinville.

laboratórios do Centro, bem como realizar algumas ofici-

Olimpio de Oliveira. Cerca de 780 moradores dos Bairros

nas introduzindo conceitos de controle e robótica, desta

Jardim Paraíso e Bom Retiro.

co, com ênfase aos pontos que concernem o ramo da

maneira apresentando uma pequena parte do que é a
Engenharia Elétrica; c) “Desvendando a Eletricidade no

Impacto Produzido

Ensino Médio” teve o objetivo de ir até as escolas públi-

Ampliação da relação entre a universidade e a comunidade.

Impacto Produzido
Público Beneficiado

Articulação entre os Municípios e fortalecimento e quali-

Conselheiros Municipais, Conselheiros Tutelares, Edu-

ficação da rede de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente.

Projeto de Extensão: “Vôo Livre” Universidade para a Terceira Idade.
O projeto proporciona o reingresso de idosos à educação

Impacto Produzido

e à convivência social visando a melhoria da qualidade de

Resgate de vínculos sociais e da auto-estima, promov-

vida e o fortalecimento da cidadania.

endo o bem estar social e psicológico desta parcela da
população.

Público Beneficiado
Pessoas acima de 60 anos da comunidade.

Centro de Educação à Distância - CEAD
Programa Educação Inclusiva: as Tecnologias de Informação e Comunicação a Serviço da Democratização do
Conhecimento
Este programa de extensão desenvolveu três ações: o

Impacto Produzido

curso a distância “Cegos no contexto escolar: Respeito

O referido programa objetivou por meio das tecnologias

às diferenças” o curso a distância “O aluno caracterizado

de informação e comunicação oportunizar a formação de

como deficiente mental e sua inserção no ensino fun-

professores, discentes de graduação e comunidade na

damental: Adaptações curriculares” e o Projeto Inclusão

área da Educação Inclusiva, contribuindo para a inclusão

em foco.

social das pessoas com deficiência.

Público Beneficiado
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Graduandos, profissionais da educação e comunidade.
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Programa de Extensão Formação de Educadores de Educação Sexual e as Novas Tecnologias
O Programa de Extensão engloba três ações: Projeto

vintes da rádio UDESC, professores e professoras das

Educação Sexual em Debate; o Colóquio dos Grupos de

redes municipal e estadual de ensino.

Pesquisa sobre a Formação de Educadores e Educação
Sexual e a Oficina de Produção de Materiais Didático–

Impacto Produzido

Pedagógicos em Educação Sexual.

Ampliação do conhecimento a respeito da temática educação sexual e as novas tecnologias na formação de edu-

Público Beneficiado

cadores e educadoras e também possibilitar trocas a re-

Membros do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores

speito desta temática com pesquisadores de outras IES

e Educação Sexual CNPq/UDESC e de outros grupos de

e população em geral, contribuindo com a construção de

pesquisa parceiros, graduandos e pós-graduandos, ou-

uma abordagem emancipatória de educação sexual.

Projeto de Ensino IV Seminário de Formação Continuada
Desenvolvimento de palestras, cursos e oficinas com

Público Beneficiado

temáticas específicas relacionadas a Educação a Distân-

Discentes de graduação, professores e técnicos da

cia e a prática pedagógica. O referido Seminário previu

UDESC e de outras instituições.

discussões acerca dessa prática, envolvendo o grupo de
professores do curso e promovendo encontros com pro-

Impacto Produzido

fessores das diferentes licenciaturas da UDESC e tam-

A capacitação dos profissionais da educação e discentes

bém profissionais de outras instituições educacionais.

em Educação a Distância melhora a qualidade do curso
tendo impacto no ensino em todo nosso Estado.

Centro de Artes – CEART
Semana Integrada do Centro de Artes
O evento alicerçado no cotidiano e em atendimento às

Impacto Produzido

diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) teve
como finalidade desenvolver ações para apresentar os

Interação entre professores, pesquisadores, estudantes,

principais projetos, ações e produções, realizados no

técnico-administrativos e gestores em atividades cul-

âmbito do CEART, à sociedade civil.

turais; aplicação do conhecimento gerado na Universidade na busca de soluções inovadoras diretamente li-

Público Beneficiado

gadas à sociedade civil; fortalecimento dos elementos

Servidores, alunos e sociedade civil.

integradores da comunidade acadêmica e setor produtivo; e atividades formativas voltadas a pessoas com necessidades especiais.

Desfile de Formandos de Moda

Laboratório de Educação Inclusiva - LEDI
Público Beneficiado

grupos de pesquisa, núcleos da UDESC e entidades que

Acadêmicos, profissionais da educação e comunidade.

atuam no desenvolvimento tecnológico, na ampliação de
conhecimentos referentes a inclusão social das pessoas

Impacto Produzido

com necessidades educacionais, bem como na imple-

Contribuição para a construção de uma sociedade inclu-

mentação de políticas de ação afirmativa, articulando os

siva.

ensino e extensão. Suas ações modificam ano a ano,
visando contribuir com o processo de inclusão social das
pessoas com necessidades especiais.

Impacto Produzido

coleção de moda (TCC) apresentado para a comunidade

O desfile de moda dos formandos no curso de Design de

acadêmica e público em geral. A estrutura para a apre-

moda da UDESC vem ganhando muito destaque por ser

sentação do desfile será de responsabilidade da institu-

um curso que estimula a criatividade do aluno, trazendo

ição de ensino. A produção e a organização do desfile

para as passarelas uma produção rica em criatividade e

esta vinculada à disciplina Produção de Desfile.

autoralidade. Portanto, coloca o curso e os alunos em
destaque em relação ao mercado de moda catarinense.

Tem como objetivo produzir interfaces com diversos

três eixos norteadores das ações pedagógicas: pesquisa,

O Desfile de Formatura é a concretização do Projeto de

Público Beneficiado
Comunidade em geral e público interessado em produção
de moda, uma vez que este desfile mostra a produção
artística vasta e com diversos estilos e segmentos.

III Seminário Leitura de Imagens: múltiplas mídias
Evento anual de apresentação de trabalhos finais de alu-

Impacto Produzido

nos de Artes Visuais (mestrado e graduação).

Fortalecimento dos vínculos entre a escola pública e a
universidade.

Público Beneficiado
Professores da Rede Pública e profissionais que trabalham com imagens.
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Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI
Transparência Contábil – Ancionato Recanto do Sossego
O objetivo principal foi auxiliar os gestores do Ancionato

Impacto Produzido

na gestão da entidade.

Com a transparência, a entidade conquistou maior prestígio através da imagem de compromisso social cumprido.

Público Beneficiado

Com a efetiva prestação de contas, o primeiro setor pas-

Gestores da entidade; residentes da entidade; comuni-

sou a contribuir mais através de convênios. Através de

dade acadêmica, pela possibilidade de colocar em prática

um maior controle dos recursos financeiros, o Ancionato

o aprendizado adquirido em sala de aula; e sociedade em

conseguiu ampliar a oferta de vagas aos idosos.

geral, pela transparência na gestão dos recursos doados.

Inclusão Digital para Melhor Idade
Com o objetivo de diminuir o índice de exclusão digital,

de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em

incentivar os idosos na busca de novos conhecimentos e

sala de aula.

estimular o convívio com pessoas da terceira idade, este
projeto ofereceu curso de informática para pessoas da

Impacto Produzido

melhor idade, com conceitos básicos sobre Windows e

A relação Universidade/Sociedade foi fortalecida com a

internet, oferecendo subsídios para que possam utilizar

presença dos idosos no ambiente acadêmico. Contribuiu

o computador como fonte de lazer, comunicação, pes-

para a inclusão digital na Terceira Idade. Promoveu a

quisa, etc.

valorização e entretenimento dos idosos. Desmistificou
a crença dos próprios participantes quanto à dificuldade

Público Beneficiado

ou desnecessidade em aprender a utilizar novas tecnolo-

Os idosos participantes dos cursos, os familiares e de-

gias nesta fase de suas vidas. Gerou a socialização entre

mais pessoas que convivem com os idosos participantes

acadêmicos e idosos.

do curso, e a comunidade acadêmica, pela oportunidade

Cultura Regional e Perfil Empreendedor
Udescola (UDESC na Escola)
Este projeto visou trabalhar as questões que envolvem a

na região; comunidade acadêmica, pela possibilidade de

disseminação do empreendedorismo na região com o de-

colocar em prática o aprendizado adquirido em sala de

Teve como objetivo geral aproximar a UDESC das escolas

Impacto Produzido

senvolvimento de habilidades empreendedoras nas pes-

aula; e escolas públicas de ensino fundamental.

de ensino médio da região.

Aumentou a procura dos estudantes da região pelos cur-

soas envolvidas com atividades econômicas e em jovens;

sos ofertados pelo CEAVI; os alunos puderam escolher

identificar o perfil empreendedor dos proprietários dos

Impacto Produzido

Público Beneficiado

seu caminho profissional de forma mais consciente, por

negócios e fazer uso do empreendedorismo como instru-

Criação de grupos de empreendedores, bem como de

Estudantes das escolas contempladas com o projeto; fa-

meio de palestras destinadas a este objetivo; as pal-

mento para o desenvolvimento sustentável da região.

seus funcionários, para realizar palestras e mini-cursos

miliares dos estudantes, considerando que estes últimos

estras/temas relacionados com a formação integral do

específicos relacionados à prática empreendedora, intra-

se tornam multiplicadores do conhecimento adquirido;

cidadão fizeram com que os alunos assumissem seu pa-

empreendedora, gestão, prática trabalhista e tributária.

comunidade acadêmica e comunidade local, uma vez que

pel social.

Público Beneficiado
Trabalhadores, estudantes e empresários participantes

as palestras focavam temas relevantes para o exercício

das ações; comunidade da 14ª SDR, que poderá con-

da cidadania dos estudantes e professores das escolas.

tar com jovens mais conscientes e melhor preparados
para futuramente investir em novos empreendimentos

Centro de Educação Superior do Oeste – CEO
Programa de Extensão: Melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem de Física e Astronomia na região de
abrangência da SDR de Maravilha
Utilização da Física e da Astronomia como motivadoras

Impacto Produzido

para o estudo das ciências exatas, desenvolvendo assim

Proporcionou a estudantes, professores e comunidade

habilidades e competências importantes na sociedade

em geral, a aplicação dos conhecimentos das ciências

atual.

exatas básicas.

Público Beneficiado
20.000 pessoas entre professores e estudantes do ensino fundamental e médio da região de Pinhalzinho e da
SDR de Maravilha e comunidade em geral.
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Seminário de Ciência & Tecnologia CEPLAN/UDESC

Programa de Extensão: Água e gestão de riscos.
O presente programa visa sensibilizar a sociedade sobre

Público Beneficiado

a importância da gestão e do uso racional dos recursos

3980 pessoas, sendo: professores de estabelecimentos

naturais, em especial os recursos hídricos, com o ob-

da região das SDRs de Maravilha e Chapecó, sociedade

jetivo de se atingir o uso sustentável do recurso água.

civil e usuários de recursos hídricos.

Objetiva também, introduzir a noção de gestão de risco,
estimulando a comunidade a agir preventivamente, re-

Impacto Produzido

duzindo suas vulnerabilidades e amenizando desta forma

Busca do bem estar coletivo e individual e no potencial

os efeitos negativos de eventuais fenômenos ambientais

efetivo das informações repassadas e discussões realiza-

adversos, especialmente os eventos hidrológicos críticos,

das traduzindo em ações e resultados para a sociedade,

como por exemplo, as secas.

como contribuição na redução da problemática da es-

Tem como principal objetivo ampliar o intercâmbio de

ministradores, analistas e demais profissionais atuantes

informações e idéias entre profissionais, professores e

nos segmentos da Engenharia Industrial e Sistemas de

estudantes, bem como o fortalecimento dos setores in-

Informação.

dustriais e de serviços através da integração da comunidade acadêmica com o restante da sociedade.

Impacto Produzido
Integração entre universidade e comunidade regional,

Público Beneficiado

colaboração com os segmentos empresarial, outras IES

Comunidade acadêmica, pesquisadores, professores e

e grupos profissionais.

estudantes, empresários, consultores, engenheiros, ad-

cassez de água devido a estiagens prolongadas.

Projeto de Extensão: Curso Pré-Vestibular Solidário
A ação foi elaborada visando dois objetivos centrais:

Público Beneficiado

o primeiro atender a população com condições socio-

90 pessoas: alunos que já tenham concluído ou estejam

econômicas desfavorecidas da cidade de Chapecó, por

cursando a última série do ensino médio e que sejam ori-

meio de um curso preparatório para os vestibulares, de

undos de camadas com características socioeconômicas

modo a propiciar maiores chances de acesso à universi-

menos favorecidas da população de Chapecó e região.

dade. O segundo: transformar a iniciativa em projeto de
extensão e com isso garantir a ampliação, melhoramento

Impacto Produzido

e manutenção das atividades.

Aprovação de alunos atendidos nos vestibulares de universidades públicas e privadas.

Aperfeiçoamento para Professores da Rede
Visou vicejar e asseverar um professor capaz de ensi-

Público Beneficiado

nar a transmutação da informação em conhecimento

Docentes da Educação Básica da Rede Pública Estadual

útil, sendo desenvolvidas atividades para capacitação

da região.

nas áreas: ciências exatas, didática e tecnologia da informação, além da confecção de um trabalhado final orien-

Impacto Produzido

tado pelos professores participantes deste projeto.

Aproximação com os núcleos docentes de formação básica, estabelecendo uma rede de cooperação em projetos
e iniciativas.

Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN
Programa: Inclusão Social
Buscou estabelecer um maior vínculo entre a sociedade e

Público Beneficiado

a Universidade, promovendo sua interação e oferecendo

Acadêmicos, jovens e demais pessoas da comunidade

oportunidades para diversos segmentos da comunidade,

local.

de forma permanente, através de cursos e treinamentos
oferecidos gratuitamente.

Impacto Produzido
Integração com a comunidade carente no entorno da
universidade.
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Construção de uma nova visão do papel da ciência no ensino básico
Destinou-se à realização de seminários em escolas públi-

Público Beneficiado

cas estaduais do município de São Bento do Sul, com a

Alunos de ensino básico das escolas públicas estaduais

finalidade de despertar nos alunos o interesse não só pela

do município de São Bento do Sul e demais membros da

área de astronomia, mas por ciência em geral e demon-

comunidade local.

strando a importância da pesquisa científica, tendo como
objetivo despertar tanto nos alunos de ensino básico

Impacto Produzido

quanto nos membros da comunidade o interesse pela

Contato com tecnologias não disponíveis nas escolas de

ciência em um contexto geral, utilizando inicialmente o

ensino básico, propiciando a iniciação técnica e estimu-

tópico da astronomia

lando o processo de vocacionamento para o ensino su-

Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – ESAG
Realização da VII Semana ESAGUIANA
Semana de palestras e intercâmbio com gestores de

Impacto Produzido

referência dos setores privado e público.

Participação como palestrantes de gestores de referência
dos setores privado (Diretor de Contas da SEARA, Presi-

Público Beneficiado

dente da Intelbras, Diretor da Coteminas, entre outros)

Cerca de 300 alunos dos três cursos da ESAG/UDESC.

e público (Prefeito de Blumenau, Coordenador de Planejamento do Tribunal de Justiça e Ministro das Minas e
Energia), ampliando a relação da ESAG/UDESC com a

perior.

sociedade.

Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES

Programa ESAG Sênior

Futebol de salão para o Futuro

Curso de formação com 360h em administração para

Impacto Produzido

pessoas a partir de 45 anos, envolvendo atividades

Formação de 31 alunos que desenvolveram seus trabal-

teóricas e práticas, com a realização de projetos de con-

hos de conclusão em diversas empresas da Grande Flo-

clusão pelos alunos em organizações privadas, públicas

rianópolis, além de participarem da realização de uma

e da sociedade civil.

atividade de voluntariado na Escola Daise Werner Sales,

Oferecer uma orientação especializada e gratuita à co-

Público Beneficiado

munidade de crianças na faixa etária de 8 a 15 anos do

Crianças na faixa etária de 8 a 15 anos.

sexo masculino, para a prática esportiva do futebol de

Impacto Produzido

salão da região de Laguna.

Desenvolvimento da criança do ponto de vista da iniciação esportiva universal, promoção da saúde e estilo
de vida saudável com a prática regular do esporte coletivo, no caso, o futebol de salão.

no bairro Bom Abrigo – Florianópolis.
Público Beneficiado
31 alunos formados, 31 Projetos desenvolvidos nas organizações beneficiadas, 8 Professores envolvidos, 5
Bolsistas remunerados e 3 bolsistas voluntários.

Do Patrimônio Histórico ao Vestibular
Estudar, analisar e divulgar o patrimônio histórico e cul-

Público Beneficiado

tural de Imbituba.

Toda comunidade dos municípios de Imbituba e Laguna.
Impacto Produzido
Toda comunidade dos municípios de Imbituba e Laguna.
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Visitas orientadas de alunos do ensino médio para conhecer a ESAG
Recepção de alunos e do Ensino Médio e visitas as esco-

Impacto Produzido

las para apresentar a ESAG e seus cursos.

Difusão dos cursos e atividades da ESAG e da UDESC e
maior articulação entre Universidade e Sociedade.

Público Beneficiado
Cerca de 400 alunos do ensino médio e sociedade ca
tarinense.

Curso Avaliação Econômica de Projetos Sociais
O Projeto, desenvolvido em parceria com a Fundação

Impacto Produzido

Itaú Social e o Instituto Comunitário Grande Florianópo-

Formação de 30 gestores de OSCs da Grande Florianópo-

lis (ICom) teve como objetivo a promoção gratuita de

lis, realização de Seminário de Acompanhamento intit-

curso para formação de gestores de Organizações da So-

ulado Panorama Internacional e Nacional da Avaliação

ciedade Civil (OSCs) em uma metodologia de avaliação

de Projetos Sociais com a participação de 166 pessoas,

de impacto e retorno econômico de projetos sociais e

realização de oficina de acompanhamento com a pre-

políticas públicas.

sença de 30 gestores de OSCs e facilitado pelo Instituto
Fonte (SP) e parcerias com a Fundação Itaú Social, com

Programa Tecnologia de Gestão da Coprodução e Empregabilidade
Visa a criação de um núcleo-programa para promoção da

Público Beneficiado

coprodução e da empregabilidade. O Programa foi con-

1013 pessoas atingidas, 01 professora envolvida e 3 bol-

stituído por três projetos: Projeto Gestão da Rede de Co-

sistas remunerados

Público Beneficiado

o ICom e com o Instituto Fonte.

166 pessoas atingidas, 01 professora envolvida e 30 gestores de organizações da sociedade civil formados

produção, Projeto Tecnologia de Informação na Comunidade e Projeto Gestão de Sistemas de Responsabilidade

Impacto Produzido

Socioambiental.

Realização de mini-cursos e oficinas para a comunidade.

Projeto Missão Possível
Público Beneficiado

da Casa Lar Emaús, por meio de doações à entidade,

1895 pessoas atingidas, 01 professor e 40 alunos en-

criando um ambiente mais adequado para os atendidos

volvidos.

pela instituição.

Projeto Cadernos de Economia Regional

Impacto Produzido

O Projeto teve como objetivo a implantação e produção

Público Beneficiado

de uma série de “cadernos de economia regional”, onde

8030 pessoas atingidas, 2 professores envolvidos, 2 bol-

cada volume focou uma região ou localidade específica

sistas remunerados e 5 bolsistas voluntários.

para caracterizar qualitativa e quantitativamente suas
principais atividades econômicas. O foco era o de rela-

Impacto Produzido

cionar oferta profissional (com dados sobre a formação

Produção de indicadores da relação entre formação uni-

Universitária) e a demanda em termos de emprego de

versitária e demanda de emprego nas regiões estudadas,

três regiões do Estado de SC (Sul, Oeste e Litoral).

por meio da divulgação dos Cadernos de Economia Regional, fruto do projeto.
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O Projeto teve como objetivo a melhoria das condições

Reforma da Casa Lar Emaús.

Cálculo e divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (Custo de Vida) de Florianópolis
O Custo de Vida de Florianópolis reflete a variação de

Impacto Produzido

preços incidentes sobre os orçamentos de famílias florian-

Cálculo do Índice do Custo de vida mensal e da sua vari-

opolitanas com rendimentos de 01 a 20 salários mínimos.

ação por grupos de produtos (alimentos, produtos não
alimentares, serviços públicos e de utilidade pública e

Público Beneficiado

outros). Publicação do índice em jornais de grande cir-

Sociedade de Florianópolis e de Santa Catarina.

culação.

37

Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED
Programa de capacitação docente no âmbito da educação básica

Atletismo para pessoas com necessidades especiais
O Programa oferece treinamento gratuito para pessoas

Impacto Produzido

portadoras de necessidade especiais, as atividades são

Treinamento e ensino do atletismo a pessoas portadoras

desenvolvidas nas instalações esportivas do CEFID/

de necessidades especiais, trazendo uma melhor quali-

Ações de capacitação coordenadas e desenvolvidas por

Impacto Produzido

UDESC, através de avaliações físicas e fisiológicas es-

dade de vida e um acompanhamento da evolução física

docentes dos Cursos do Centro de Ciências Humanas –

Contribuição para o estudo e reflexão de aspectos dire-

pecíficas para cada indivíduo.

individual, ajudando a suprir uma demanda bastante es-

FAED, através de Programas, Núcleos Temáticos, Proje-

cionados a competência pedagógica no campo da edu-

tos de Pesquisa e Extensão, vinculados ao propósito de

cação infantil e ensino fundamental, fomento às práticas

Público Beneficiado

contribuir com a educação básica no que diz respeito à

conscientes com relação à inclusão no âmbito da igual-

Pessoas portadoras de necessidades especiais.

formação permanente de professores da rede pública.

dade racial, equidade de gênero e respeito às diferenças

pecífica e crítica da sociedade.

e a preservação do meio ambiente.
Público Beneficiado

Núcleo de Estudos em Ginástica

Professores da rede pública estadual e acadêmicos dos

Oferece gratuitamente aulas de iniciação e aper-

Impacto Produzido

feiçoamento em ginástica rítmica a crianças e adoles-

Treinamento específico de crianças para participação em

centes da comunidade externa, além de mander um

eventos estaduais, nacionais e internacionais da modali-

programa de finástica laboral destinado a servidores da

dade e promoção da Mostra da Ginástica Rítmica, atual-

UDESC. Oportunizar a prática da ginástica rítmica como

mente três atletas da seleção brasileira de conjunto de

esporte.

ginástica rítmica foram treinadas pelo programa.

cursos da UDESC e UFSC.

Biblioteca Pública de Santa Catarina: um Modelo de Gestão – 2ª Edição
Projeto dividido em 3 ações: Gestão Patrimonial: Proces-

Público Beneficiado

sos de Controle dos Materiais Permanentes e de Con-

Bibliotecas Públicas do estado e profissionais da área.

sumo da Biblioteca Pública de Santa Catarina; Preservar
para não Restaurar; Representação Descritiva e Temáti-

Impacto Produzido

ca da Coleção de Periódicos da BPSC – um Estudo de

Gestão das bibliotecas e sistemas de informação.

Caso; Biblioteca Pública: Leituras, Contos e Fantasias;

Público Beneficiado
Os projetos do núcleo ajudam a revelar novos talentos
do esporte e a formar atletas, em parceria o Instituto
Estadual de Educação (IEE) e a Fundação Municipal de
Esportes de Florianópolis (FME).

e Programa de Qualificação dos Recursos Humanos das
Bibliotecas Públicas Municipais Catarinenses.

Programa de Atividade Motora Adaptada

Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID

Oportunizar trabalhos de movimento terapêutico à pes-

Impacto Produzido

soas portadoras de necessidades especiais.

Ensino e promoção de treinamento de atividades esportivas e promoção da Semana Acadêmica de Atividade

Público Beneficiado

Motora Adaptada.

Pessoas portadoras de necessidades especiais, acadêmicos e profissionais de educação física e fisioterapia.

Programa Grupo de Estudos da Terceira Idade – GETI
Programa que tem, dentre outros, os seguintes obje-

Impacto Produzido

tivos: a reflexão sobre o papel do idoso na sociedade

Mobilização da comunidade universitária, entidades gov-

atual, a promoção de eventos relacionados ao envelheci-

ernamentais e não-governamentais para promoção de

mento humano, a capacitação de pessoal para atuar na

atividades educacionais, culturais, artísticas, de atividade

área, e a realização de intercâmbios com outras institu-

física e de avaliação fisioterápica preventiva, conforme

ições.

solicitação e necessidade das comunidades, privilegiando

Público Beneficiado

a autonomia dos idosos e respeitando a sua cidadania.

Idosos pertencentes às comunidades de Coqueiros,
Abraão, Vila Aparecida e outros bairros circunvizinhos de
Florianópolis.
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Fisioterapia Educando para Saúde
Promoção do envelhecimento saudável por meio da ma-

Público Beneficiado

nutenção e melhoria da capacidade funcional dos idosos

Idosos do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI) do

e fornecimento de informações para o exercício da ci-

município de São José.

dadania, utilizando a estratégia Educação em Saúde por
meio de atividades lúdicas e integradoras.

Impacto Produzido
Realização de atividades lúdicas e integradoras com a
população da terceira idade do CATI.
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Reitoria
Atendimento em grupo de portadores de seqüela de Acidente Vascular Cerebral (AVC)
PROJETAR – CRH/PROAD
Tem por objetivo desenvolver a aptidão física relacion-

Impacto Produzido

Viabilização de cursos de capacitação/treinamento in

Impacto Produzido

ada a saúde desta população, sendo que a mesma ger-

Participação das pessoas com seqüela crônica de AVC em

company e individual aos servidores da UDESC

Desenvolvimento profissional dos servidores da UDESC e

almente apresenta-se sedentária, além de trabalhar a

atividades físicas proporcionando flexibilidade, equilíbrio,

afetividade e socialização.

coordenação, resistência muscular e cardiovascular.

melhoria na qualidade dos serviços prestados aos públiPúblico Beneficiado

cos interno e externo da UDESC

Servidores da UDESC.
Público Beneficiado
Pessoas com seqüela crônica de AVC.

Clínica Escola Fisioterapia
Oferecimento de procedimentos de fisioterapia pelo

Público Beneficiado

Sistema Único de Saúde (SUS) ou ligadas a projetos

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e a comu-

de extensão nas seguintes áreas: Fisioterapia Cardior-

nidade em geral.

respiratória e Desportiva; Uro-ginecologia e obstetrícia,
Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Pneu-

Impacto Produzido

mologia e Reumatologia e Hidroterapia.

Realização de aproximadamente 7.000 atendimentos/ano.

Promoção do 2º Seminário de Avaliação Institucional da UDESC – COAI
O evento possibilitou a comunidade acadêmica refletir

Público Beneficiado

sobre o Processo de Avaliação Institucional; socializar

Gestores e membros das Comissões Setoriais de Aval-

experiências de Autoavaliação dos Centros de Ensino da

iação e comunidade acadêmica.

UDESC; e fornecer informações acerca dos processos de
Avaliação dos Cursos de Graduação e de Avaliação In-

Impacto Produzido

stitucional Externa.

Sensibilização da comunidade acadêmica da UDESC para
o processo de avaliação institucional, com vistas à melhoria da qualidade institucional.

PIMA - Programa de Intercambio y Movilidad Académica
A UDESC renovou a participação no programa Desarrollo

Público Beneficiado

Agrário Y Econômico: Tendências Actuales, para o biênio

Alunos da UDESC.

2009/2010. São disponibilizadas pela OEI, para cada
biênio, três bolsas para alunos que desejam realizar a

Impacto Produzido

mobilidade, sendo realizada uma pré-seleção para aque-

Mobilidade acadêmica de alunos da UDESC.

les interessados.
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Seminário de Extensão Universitária da Região Sul - 28º SEURS

Programa MOBILE
O Programa MOBILE resulta do convênio firmado com a

Público Beneficiado

Evento com apresentação de trabalhos pertinentes a

Universidade do Porto em Portugal e possibilitou que alu-

Alunos de engenharia civil da UDESC.

projetos e programas de Extensão realizados pelas Uni-

nos do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT (Joinville)

Impacto Produzido

versidades públicas do Sul do Brasil

pudessem participar de um programa de concessão de

Sensibilização da comunidade acadêmica da UDESC para

uma bolsa semestral que fora oferecida mediante pro-

o processo de avaliação institucional, com vistas à mel-

Público Beneficiado

cos à realidade das instituições escolares públicas do Mu-

cesso seletivo junto ao CCT para os Cursos de Engenha-

horia da qualidade institucional.

Além da comunidade acadêmica, o evento beneficiou 05

nicípio.

ria Civil.

Impacto Produzido
Qualificação de professores(as), integração dos acadêmi-

escolas públicas do Município de Florianópolis, as quais
receberam 76 oficinas ministradas por acadêmicos e pro-

Revista UDESC em Ação
Revista eletrônica idealizada em 2006, pela PROEX

fessores, abrangendo temas de diversas áreas temáticas.

Impacto Produzido
Divulgação da produção extensionista da Universidade

Público Beneficiado

e outros trabalhos de extensão de outras Instituições,

UDESC e demais Instituições de Ensino Superior

propiciando a troca de experiências e saberes distintos,
aberto a contribuições da comunidade científica nacional
e internacional.

Projeto RONDON
Atua promovendo a integração entre a Universidade e

Comunidades dos Municípios visitados e Comunidade

sua produção de conhecimento com as demandas da so-

Acadêmica. Salienta-se que foram realizadas quatro op-

ciedade contribuindo positivamente para a intervenção

erações ao longo do ano de 2010, três delas em Estados

no contexto social em áreas de baixo Índice de Desen-

da Federação em conjunto com o Ministério da Defesa e

volvimento Humano (IDH) do Estado de Santa Catarina.

uma no meio-oeste do Estado de Santa Catarina.

JISUDESC - Jogos de Integração dos servidores da UDESC e JIUDESC- Jogos de Integração da UDESC
Jogos esportivos de múltiplas modalidades que ocorre

Público Beneficiado

entre os servidores dos diversos centros da UDESC, bus-

Servidores da UDESC

cando integrar as pessoas que trabalham em prol de uma
mesma instituição em um momento único e estimular a

Impacto Produzido

prática de esportes ao longo do ano.

Integração, melhoria na qualidade de vida e saúde dos
servidores.

Estas ações foram realizadas em oficinas buscando a conscientização da população carente das regiões em áreas

Impacto Produzido

tão diversas como saúde, consciência social e cultura.

Promoção da integração entre a Universidade e sua
produção de conhecimento com as demandas da socie-

Público Beneficiado

dade contribuindo positivamente para a intervenção no
contexto social em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado de Santa Catarina.

Semana Ousada de Artes 2010
Promoção de diversos eventos artístico/culturais em

Público Beneficiado

parceria com a UFSC, desenvolvendo as iniciativas cul-

Comunidade Acadêmica, Comunidade em geral.

turais da UDESC e divulgando os trabalhos para a comunidade. Além disso, a Semana Ousada realizou oficinas

Impacto Produzido

em escolas públicas e arrecadou alimentos para institu-

Arrecadação de alimentos para instituições beneficentes.

ições beneficentes.
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Cultural
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Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV

Centro de Educação a Distância – CEAD

Conservação e divulgação do Museu de Entomologia da UDESC/CAV

Brincando e Aprendendo uma Escrita Diferente

O museu de Entomologia do CAV/UDESC reúne uma

Público Beneficiado

coleção entomológica coletada nos últimos 25 anos em

O público alvo são alunos de graduação e pós-graduação

municípios de Santa Catarina e em outros estados bra-

do CAV/UDESC. Alunos do ensino fundamental e médio

sileiros. O projeto tem como objetivos estimular os es-

da rede pública municipal e estadual de Lages e região,

tudos da entomofauna catarinense e na conscientização

alunos do ensino fundamental e médio da rede privada

da importância dos insetos nos ecossistemas. Assim

de Lages e região, alunos de graduação e pós-graduação

cresce a importância da organização de museus de en-

de instituições de ensino e pesquisa estadual ou federal

tomologia para a preservação da biodiversidade e impor-

em Santa Catarina ou de outros Estados.

tante veículo de difusão do conhecimento.
Impacto Produzido
Assim, estimular e conscientizar a importância dos es-

Esse projeto refere-se à elaboração de uma animação

Impacto Produzido

educativa virtual, incluindo um jogo, para o ensino da

A democratização do conhecimento sobre a Simbologia

leitura do Braille para pessoas videntes, incluindo educa-

Braille e a importância da mesma no processo de in-

dores, discentes e comunidade interessada.

clusão do cego, bem como possibilitar a aprendizagem
por meio da brincadeira. Essa animação ficará disponível

Público Beneficiado

na internet no site do Centro de Educação a Distância -

Como este produto ficará disponível na internet, o pub-

CEAD/UDESC.

lica é diverso. Além disso, o produto deste trabalho será
aplicado futuramente (num outro projeto vinculado a
este) à um grupo de professoras de escola pública da
periferia.

tudos da biodiversidade e sua preservação. O preparo
de quadros temáticos para divulgação da biodiversidade
entomológica como uma ferramenta do processo de ed-

Programa NUPEART: uma parceria CEAD e CEART

ucação ambiental.

Centro de Ciências Tecnológicas – CCT
Projeto de Extensão: “Vôo Livre” – Universidade para a Terceira Idade
O projeto proporciona o reingresso de idosos à educação

Impacto Produzido

e à convivência social visando a melhoria da qualidade de

Desenvolvimento de habilidades e talentos na área musi-

vida e o fortalecimento da cidadania.

cal, do desenho e da poesia.

Público Beneficiado

O referido programa de extensão se desenvolveu, a partir

Público Beneficiado

da temática das Artes Integradas, ações visando propor-

Graduando e pós-graduandos, professores e comuni-

cionar espaço cultural para o desenvolvimento de ativi-

dade.

dades de extensão, pesquisa e ensino. Para tanto foram
realizadas 03 ações: Plataformas Virtuais de Aprendi-

Impacto Produzido

zagem: um caminho de inclusão por meio da arte;

As ações deste programa envolveram a arte, o acesso

Produção de Objetos Pedagógicos para Inclusão e Ciclo

aos museus e a criatividade.

de Eventos: Arte, Educação e Inclusão, contribuindo com
o acesso e inclusão social das pessoas com deficiência.

Pessoas acima de 60 anos da comunidade.

Centro de Artes – CEART
Semana Integrada do Centro de Artes
O evento alicerçado no cotidiano e em atendimento às

Impacto Produzido

diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) teve

Interação entre professores, pesquisadores, estudantes,

como finalidade desenvolver ações para apresentar os

técnico-administrativos e gestores em atividades cul-

principais projetos, ações e produções, realizados no

turais; Palestras, mesas e oficinas voltadas à produção,

âmbito do CEART, à sociedade civil.

criação e gestão do carnaval; Atividades de difusão da
política cultural do Ministério da Cultura (oficina “Lei

46

Público Beneficiado

Rouanet” e palestra “Políticas Culturais do MinC” e

Servidores, alunos e sociedade civil.

“Identidade e Diversidade Cultural”.
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Desfile de Formandos de Moda
Atividade de ensino na qual os alunos apresentam mini

Impacto Produzido

coleções a uma banca pública.

Incentivo à inovação e criatividade dos alunos do curso
de moda.

Público Beneficiado

Programa Ritmo e Movimento

Acadêmicos, professores, comunidade e pessoas do
setor têxtil do vestuário.

III Seminário Leitura de Imagens: múltiplas mídias
Evento anual de apresentação de trabalhos finais de alunos de Artes Visuais (mestrado e graduação).

Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID

Impacto Produzido
Os professores e demais profissionais levam para a sua

Público Beneficiado

prática os resultados das últimas pesquisas relacionadas

Professores da Rede Pública e profissionais que trabal-

à leitura de imagens.

ham com imagens.

Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI
Exposição de Quadros e de Orquídeas
Teve como objetivo valorizar o trabalho de artistas da

munidade acadêmica e moradores da região, pelo mo-

região, atrair a comunidade local para o CEAVI e oferecer

mento de lazer ofertado e por despertar-lhes para novas

entretenimento aos acadêmicos, docentes e ao público

práticas geradoras de bem-estar.

em geral.

O programa de extensão Ritmo e Movimento oferece a

Escola, que atende 140 crianças de escolas públicas nas

prática de atividades de dança, de preparação física e

regiões do bairro Coqueiros e do Morro da Queimada, em

de educação e terapia por meio da dança. As atividades

Florianópolis. Oferece às crianças aulas de dança como

são gratuitas Compreende três projetos de extensão: o

atividade de inclusão social, educação e saúde.

Grupo de Dança do CEFID, quedesenvolve um trabalho
baseado na dança contemporânea, com aulas de pre-

Público Beneficiado

paração física, flexibilidade, improvisação, dança, teatro,

Grupos de dança e comunidade de Florianópolis e Santa

ballet clássico e concepção coreográfica; o projeto de

Catarina.

extensão “Movimento”, que oferece atividades de dança
(contemporânea e de salão), de preparação física (trei-

Impacto Produzido

namento funcional e alongamento) e terapia por meio

Promover a dança como atividade física e desenvolver

da dança, com atividades gratuitas e direcionadas à co-

coreografias, incluindo pesquisa musical, concepções de

munidade em geral (aulas de dança, preparação física

movimentos e criação de figurinos. O trabalho do grupo

e alongamento) e pacientes com transtornos mentais

é divulgado em mostras, festivais e apresentações de

(dança como terapia); e o projeto de extensão Dança na

dança por Santa Catarina.

Grupo de Estudos da Terceira Idade (Geti) - Projeto Cantoterapia
O projeto oferece aulas de canto para pessoas com mais

Impacto Produzido

Impacto Produzido

de 60 anos, com o objetivo de valorizar as potenciali-

O Grupo de Estudos da Terceira Idade foi tornando-se

Divulgação da arte na região.

dades dessas pessoas e estimular sua participação na

um programa de extensão universitário permanente,

Os artistas e cultivadores de orquídeas da comunidade,

sociedade, por meio da criatividade na expressão musi-

demonstrando sua relevância acadêmica, científica e so-

pela valorização e divulgação de seus trabalhos; e a co-

cal.

cial. Oferece uma série de ações voltadas para a melho-

As aulas são realizadas uma vez por semana, com du-

ria da qualidade de vida de pessoas idosas.

Público Beneficiado

ração de duas horas, no auditório do CEFID. A cada encontro são feitos exercícios de respiração e técnicas vocais, dinâmicas de grupo e ensaios para apresentações
em público, como parte do processo terapêutico. O repertório musical é escolhido pelo próprio grupo.
Público Beneficiado
Pessoas com mais de 60 anos.
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Centro de Educação Superior do Oeste – CEO

Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES

Educação popular em saúde através da utilização da Rádio difusão e do Jornal
Do Patrimônio Histórico ao Vestibular

Trata-se de um projeto de extensão, vinculado ao Pro-

Público Beneficiado

grama de Educação em Saúde da professora Bernadette

Rádio ouvintes, bem como comunidade em geral e lei-

Kreutz Erdtmann, sobre a utilização da rádio difusão e de

tores do Jornal; com foco no trabalhador em saúde pre-

Tem por objetivo estudar, analisar e divulgar o patrimônio

Impacto Produzido

jornal loco regional como meio de abordar temas relacio-

cisa contemplar este tipo de comunicação para promover

histórico e cultural de Imbituba.

Promoveu a educação cultural da população sobre a im-

nados com o viver com mais saúde. Atualmente o curso

as políticas públicas na Atenção Básica em Saúde.

de graduação em enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, já mantém programas em

Impacto Produzido

rádio AM e FM, no município de Palmitos com enfoque

O objetivo é o de despertar no acadêmico o interesse em

na prevenção de doença e da promoção em saúde, ten-

estabelecer um elo de comunicação com a comunidade

do em vista que a rádiodifusão e o jornal de circulação

através da rádio, bem como, com objetivo de prepará-

loco regional são excelentes meios de vinculo entre os

lo para este tipo de comunicação. Dá-se maior atenção

serviços de atenção à saúde e a comunidade.

à temas relacionados com eventos nacionais em saúde,

portância de patrimônios históricos e culturais de sua
Público Beneficiado

cidade, incentivando a preservá-los aliado a prática do

Toda comunidade dos municípios de Imbituba e Laguna.

turismo.

Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – ESAG

tais como campanhas, porém, igualmente são apresentados temas solicitados pelo público ouvinte.

Centro de Educação do Planalto Norte CEPLAN
Construção de uma nova visão do papel da ciência no ensino básico
Destinou-se à realização de seminários em escolas públi-

Público Beneficiado

cas estaduais do município de São Bento do Sul, com a

Alunos de ensino básico das escolas públicas estaduais

finalidade de despertar nos alunos o interesse não só pela

do município de São Bento do Sul e demais membros da

área de astronomia, mas por ciência em geral e demon-

comunidade local.

Ações do Grupo Conviver ESAG
Grupo formado por servidores e alunos que desenvolve
diversas atividades durante o ano letivo, com vistas a
promover a convivência, a integração e a qualidade de
vida na ESAG.

Impacto Produzido
Promoção do “Talentos ESAG” com apresentações de talentos musicais e esportivos da ESAG.

Público Beneficiado
Toda a comunidade acadêmica da ESAG (corpo docente,
discente e técnicos).

strando a importância da pesquisa científica, tendo como
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objetivo despertar tanto nos alunos de ensino básico

Impacto Produzido

quanto nos membros da comunidade o interesse pela

Estímulo ao estudo de ciências, fatorado com aspectos

ciência em um contexto geral, utilizando inicialmente o

técnicos e lúdicos; aguçando o interesse e associações

tópico da astronomia

do aprendizado criativo.
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Projeto Entrelinhas

Semana Cultural Japonesa 2010 – Museu

O Projeto teve como objetivo o incentivo da leitura,

Público Beneficiado

A Semana Cultural Japonesa trouxe o Movimento pela

Impacto Produzido

através de eventos que promoveram o acesso aos liv-

1897 pessoas atingidas, 01 professor envolvido e 40 alu-

Paz, através da exibição de filmes e a exposição de fotos

Apresentou a diversidade que compõe a cultura japone-

ros na comunidade acadêmica, assim como o auxilio as

nos envolvidos

e painéis que apresentam a dor das consequências da

sa: sua forma de conduzir e elencar valores à população.

atividades literárias da Associação Catarinense para Integração do Cego (ACIC).

Bomba Atômica e da II Segunda Guerra Mundial.
Impacto Produzido
Realização de campanha de arrecadação de livros. Estru-

Público Beneficiado

turação de uma biblioteca dinâmica na ESAG.

População da Florianópolis e arredores.

Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED
Biblioteca Pública de Santa Catarina: um Modelo de Gestão – 2a. Edição
Projeto dividido em 3 ações: Gestão Patrimonial: Proces-

Público Beneficiado

sos de Controle dos Materiais Permanentes e de Con-

Bibliotecas Públicas do estado e profissionais da área.

sumo da Biblioteca Pública de Santa Catarina; Preservar
para não Restaurar; Representação Descritiva e Temáti-

Impacto Produzido

ca da Coleção de Periódicos da BPSC – um Estudo de

Difusão cultural do Estado.

Caso; Biblioteca Pública: Leituras, Contos e Fantasias;
e Programa de Qualificação dos Recursos Humanos das
Bibliotecas Públicas Municipais Catarinenses.

Reitoria
Semana Ousada de Artes 2010 – PROEX

Espetáculo “Medo de morrer longe de ti”

Promoção de diversos eventos artístico/culturais em

ições beneficentes

parceria com a UFSC, desenvolvendo as iniciativas cul-

Público Beneficiado

Baseada no texto argentino de Marcelo Bertuccio, Y

Público Beneficiado

turais da UDESC e divulgando os trabalhos para a comu-

Comunidade Acadêmica, Comunidade em geral.

el miedo enorme de morir lejos de ti , a peça foi uma

População de Florianópolis e arredores.

produção teatral que teve seu projeto contemplado

nidade. Além disso, a Semana Ousada realizou oficinas
em escolas públicas e arrecadou alimentos para institu-

Impacto Produzido

no Edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura, lan-

Impacto Produzido

Promoção da arte, desenvolvimento acadêmico e inte-

çado em 2009 pelo Governo de Santa Catarina e pela

Apresentou gratuitamente formas de lazer e entreteni-

gração social entre Universidade e a comunidade.

Fundação Catarinense de Cultura. As entradas do espe-

mento a comunidade, através de espetáculos teatrais.

táculo foram francas.
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Cine-clube Cinearth, FAED-Museu
Cinema, Arte e Humanidades é um projeto de extensão,

Impacto Produzido

que pretende socializar a produção cinematográfica “de

Debates referentes ao cinema, às artes e às ciências hu-

qualidade”, longa e curta metragem.

manas.

Público Beneficiado
Comunidade acadêmica e externa.

Visitas de estudantes do Ensino Básico ao Museu
Mostra permanente do museu, onde as crianças esta-

Público Beneficiado

belecem um contratempo entre a atualidade e o passado

Comunidade Estudantil.

nas formas de como as aulas eram conduzidas e os brinquedos que existiam antes da atual tecnologia aplicada

Impacto Produzido

ao entretenimento infantil.

Aprendizado e sintonia com o passado na educação pelo
quais passaram as gerações anteriores aos atuais alunos
de ensino médio e fundamental.
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Balanço Social

UDESC 2010
CAV

Centro de Ciências Agroveterinárias
Av. Luiz de Camões,2009
Conta Dinheiro - Lages - SC
(49) 2101-9100

CEAD

Centro de Educação a Distância
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi - Florianópolis - SC
(48) 3321-8400

CCT

Centro de Ciências Tecnológicas
(47) 4009-7900
Rua Paulo Malschitzki, s/numero
Zona Industrial Norte - Joinville-SC - Brasil

CEAVI

Centro de Educação Superior do Alto Vale
do Itajaí
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822
Bela Vista - Ibirama - SC
(47) 3357-3077

CEO

Centro de Educação Superior do Oeste
Direção: Rua Benjamin Constant, 84
Centro - Chapecó - SC
(49) 3311-9300

CEPLAN

Centro de Educação do Planalto Norte
Centenário - São Bento do Sul - SC
(47) 3634-0988
Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180

CERES

Centro de Educação Superior da
Região Sul
Rua Cel. Fernandes Martins, 270
Progresso - Laguna - SC
(48) 3647-4190
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CEART

Centro de Artes
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi - Florianópolis - SC
(48) 3321-8300

ESAG

Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi - Florianópolis - SC
(48) 3321-820

FAED

Centro de Ciências Humanas e da Educação
(48) 3321-8500
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi - Florianópolis - SC

CEFID

Centro de Ciências da Saúde e do Esporte
(48) 3321-8600
Rua Pascoal Simone, 358
Coqueiros- Florianópolis-SC

