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Mensagem do Reitor
 Estamos encerrando um ciclo de trabalhos dedicado, principalmente, a Educação dos nos-
sos jovens. Estamos muito felizes e ao mesmo tempo, orgulhosos por dirigir uma organização que 
tem o privilégio e a oportunidade de conceder ao cidadão o mais precioso bem — A LIBERDADE 
PLENA —, somente conquistada com Educação e Formação Profissional. 
 Este sentimento está e sempre esteve alinhado com o nosso lema de gestão: EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA COM COMPROMISSO SOCIAL. De que adianta um(a) sem o outro ? EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA, alicerçada na prática de um ensino de qualidade, uma pesquisa inovadora e uma 
extensão de resultados. O COMPROMISSO SOCIAL de interagir com a comunidade por meio de 
vários programas e ações, conforme consta neste documento denominado de Balanço Social, que 
tivemos a honra de lançar o primeiro em 2009, e passar as suas mãos esta edição de 2011. 
 Estes compromissos advêm de princípios que cultivamos no trato com o bem público: Pri-
meiro, “não esqueça de suas origens, pois se você hoje chegou aqui é porque foi ajudado”. A Universi-
dade pública atingiu este status porque é sustentada, de forma imposta, como um ato de fé e esperança 
de cada cidadão; Segundo, “persiga seus sonhos, mesmo podendo ser inatingíveis ou medíocres”. A 
Academia é um lugar de busca de sonhos, quer seja dos estudantes quer seja por si mesma. Ajudar 
aos jovens a atingirem seus sonhos é um compromisso social da Universidade. Terceiro “faça mais 
e melhor do que seus pares esperam de você”. Aqueles que estão na Academia, estudantes, profes-
sores e servidores técnico-administrativos, devem carregar consigo este princípio; e quarto “reconheça, 
reconheça sempre!”. Devemos reconhecer, entre outras coisas, o valor de cada centavo investido pelo 
trabalhador, muitas vezes assalariado, que com dificuldade investe na academia na esperança de que 
dela retornem cidadãos, ciência, tecnologia em prol da melhoria da qualidade de vida da população. 
 Muito se fez calcado nestes princípios. Internamente, implantou-se programas e ações de 
responsabilização com a comunidade acadêmica; trabalhou-se fortemente na promoção da acessi-
bilidade, da inclusão social, da permanência dos alunos na Universidade, bem como na formação, 
capacitação, valorização e na preparação para a aposentadoria de nossos servidores. 
 Externamente, buscou-se aproximar-se da sociedade criando-se novos campi e cursos 
de graduação e pós-graduação, de modo a estar presente em todo o Estado de Santa Catarina. 
Hoje somos 12 (doze) Unidades de Ensino distribuídas em Santa Catarina, comprometidas com o 
desenvolvimento sustentável de nosso Estado e com o bem de nossa gente. 
 Encerro agradecendo a VOCÊ, que do seu jeito, do seu modo e no seu tempo colaborou 
com a Universidade, e com este gesto simples ajudou a UDESC a cumprir sua missão de “desenhar 
e construir o futuro”.

Sebastião Iberes Lopes Melo
ReitoR

institUcional
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Histórico da Instituição
em 20 de mAio de 1965, Pelo decReto nº 2.802, Foi instituídA A uniVeRsidAde PARA o desenVolVimento 
do estAdo de sAntA cAtARinA – udesc, que incoRPoRou As unidAdes Até então existentes: 
A FAculdAde de enGenHARiA (cRiAdA em 1956), A FAculdAde de educAção (cRiAdA em 1963) e A escolA 
suPeRioR de AdministRAção e GeRênciA (cRiAdA em 1964). em 1973 Foi AutoRizAdo o FuncionAmento dA 
escolA suPeRioR de medicinA VeteRináRiA, em lAGes e neste mesmo Ano Foi cRiAdA A escolA suPeRioR 
de educAção FísicA. em 1985 entRou em FuncionAmento o centRo de ARtes, que incoRPoRou o cuRso 
de educAção ARtísticA, Até então oFeRecido PelA FAculdAde de educAção.
em 1985 HouVe o ReconHecimento dA udesc Pelo conselHo FedeRAl de educAção, AtRAVés dA PoR-
tARiA ministeRiAl nº 893, de 11 de noVembRo de 1985, PublicAdA no diáRio oFiciAl dA união em 26 
de noVembRo de 1985. nesse mesmo Ano HouVe A APRoVAção do estAtuto e do ReGimento GeRAl dA 
udesc PoR meio do PAReceR nº 632/85 do conselHo FedeRAl de educAção, tendo sido HomoloGAdo 
Pelo ministRo dA educAção, em 25 de noVembRo de 1985.
em 1º de outubRo de 1990, PoR meio dA lei nº 8.092, A uniVeRsidAde PARA o desenVolVimento do estAdo 
de sAntA cAtARinA Foi tRAnsFoRmAdA em FundAção uniVeRsidAde do estAdo de sAntA cAtARinA, mAs 
mAntendo A siGlA udesc. estA lei cARActeRizou A uniVeRsidAde como ente juRídico PRóPRio, com 
PAtRimônio e ReceitAs PRóPRios, AutonomiA didático-cientíFicA, AdministRAtiVA, FinAnceiRA, PedAGóGicA 
e disciPlinAR. PReVAleceu A estRutuRA multi-cAmPi e A AtuAção VocAcionAdA PARA o PeRFil socioec-
onômico e cultuRAl dAs ReGiões onde A uniVeRsidAde se inseRe, VisAndo semPRe o FoRtAlecimento dAs 
VocAções ReGionAis.
como uniVeRsidAde PúblicA, totAlmente GRAtuitA e com PAdRão de excelênciA ReconHecido nAcionAl-
mente, A udesc é A VeRdAdeiRA “uniVeRsidAde dos cAtARinenses”, mAntendo PeRmAnente comPRo-
misso com o desenVolVimento de nossA teRRA e de nossA Gente. 

institUcional
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Bases Institucionais 
PARA dAR contA deste comPRomisso está AncoRAdA nAs seGuintes bAses institucionAis: 

missão: “PRoduziR, sistemAtizAR, sociAlizAR e APlicAR o conHecimento nos diVeRsos cAmPos do sAbeR, 
AtRAVés do ensino, dA PesquisA e dA extensão, indissociAVelmente ARticulAdos, de modo A contRibuiR 
PARA umA sociedAde mAis justA e democRáticA em PRol dA quAlidAde de VidA e do desenVolVimento sus-
tentáVel do estAdo de sAntA cAtARinA e do PAís”.

visão: “seR umA uniVeRsidAde PúblicA inoVAdoRA, de ReFeRênciA nAcionAl e de AbRAnGênciA estAduAl, 
e com Ação AcAdêmicA mARcAdA Pelo comPRometimento e PelA ResPonsAbilidAde sociAl”.

princípios: como uniVeRsidAde PúblicA, e de ensino GRAtuito e com PAdRão de excelênciA, é AbeRtA 
às diFeRentes coRRentes de PensAmento e oRientA-se Pelos PRincíPios de libeRdAde de exPRessão, democ-
RAciA, moRAlidAde, éticA, tRAnsPARênciA, ResPeito à diGnidAde dA PessoA e seus diReitos FundAmentAis.

Finalidades: tem PoR Fim A PRodução, PReseRVAção e diFusão do conHecimento cientíFico, tecnolóGi-
co, ARtístico, desPoRtiVo e cultuRAl, PoR inteRmédio do Fomento dAs AtiVidAdes de ensino, PesquisA e 
extensão, deVendo PARA tAnto:
i - GARAntiR A indissociAbilidAde entRe o ensino, A PesquisA e A extensão nAs diVeRsAs áReAs do conHeci-
mento, comPRometidos com A cidAdAniA e A sociAlizAção do sAbeR;
ii - estAbeleceR PARceRiAs solidáRiAs com A comunidAde nA buscA de soluções coletiVAs e nA con-
stRução de umA sociedAde democRáticA, PluRAl e éticA;
iii - PRomoVeR A inclusão sociAl e étnicA, ResPeitAndo A diVeRsidAde cultuRAl;
iV - contRibuiR PARA o desenVolVimento locAl, ReGionAl e nAcionAl, VisAndo à melHoRiA dA quAlidAde 
de VidA dA sociedAde, com A buscA dA eRRAdicAção dAs desiGuAldAdes sociAis e A utilizAção de tecno-
loGiAs ecoloGicAmente oRientAdAs;
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.

institUcional
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Governança Corporativa
PARA GARAntiR que seus PRincíPios se conVeRtAm em RecomendAções objetiVAs, seus inteResses se Alin-
Hem com A FinAlidAde de PReseRVAR suA RePutAção e otimizAR seu VAloR sociAl, FAcilitAndo o Acesso 
à RecuRsos e contRibuindo PARA suA lonGeVidAde conFoRme PReVêem As PRáticAs de GoVeRnAnçA , A 
udesc buscA se PAutAR PoR quAtRo PRincíPios  básicos: tRAnsPARênciA, equidAde, PRestAção de contAs 
(AccountAbility) e ResPonsAbilidAde. 
PARA tAnto disPonibilizA em seu site, dentRe outRAs, – Ao quAl tAnto o Público inteRno quAnto o 
Público exteRno dA udesc têm Acesso - As seGuintes inFoRmAções RelAtiVAs à suA Gestão:
- PlAnejAmento estRAtéGico dA udesc, denominAdo PlAno 20, com suAs estRAtéGiAs e Ações PARA os 
PRóximos 20 Anos;
- RelAtóRios de Gestão, contendo inFoRmAções quAntitAtiVAs e quAlitAtiVAs ReFeRentes à todAs As 
unidAdes dA udesc (centRos de ensino e ReitoRiA) ;
- bAlAnço sociAl, com As inFoRmAções ReFeRentes às RelAções que A udesc estAbelece com A socie-
dAde em teRmos AmbientAis, sociAis e cultuRAis;
- Resoluções APRoVAdAs nos conselHos suPeRioRes dA udesc;
- PRestAção de contAs, tAmbém denominAdo “tRAnsPARênciA udesc”, onde são APResentAdos 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;
- instRuções noRmAtiVAs e oRientAções ReFeRentes Aos PRocedimentos AdministRAtiVos inteRnos;
- disPonibilizAção dA RelAção de conVênios AssinAdos entRe A udesc e outRAs instituições;
- oRçAmentos AnuAis e leGislAção PeRtinente;  

_____________________________________________________________________________________
com bAse no conceito de GoVeRnAnçA estAbelecido no documento: ibGc – instuto bRAsileiRo de GoVeRnAnçA 
coRPoRAtiVA. GuiA dAs melHoRes PRáticAs de GoVeRnAnçA PARA FundAções e institutos emPResARiAis. são PAulo: ibGc, 
2009 (P. 19). 
  com bAse nos PRincíPios estAbelecidos no documento: ibGc – instuto bRAsileiRo de GoVeRnAnçA coRPoRA-
tiVA. GuiA dAs melHoRes PRáticAs de GoVeRnAnçA PARA FundAções e institutos emPResARiAis. são PAulo: ibGc, 2009 (P. 19). 



11

Ambiental



12

público beneFiciado

s�Professores/pesquisadores;
s�Bolsistas de pesquisas e alunos de discipli-

nas afins;
s�Pesquisadores e tomadores de decisões que 

sofrem influência do tempo;
s�Público interno da Universidade;
s�Instituições Governamentais Estaduais
s�Comunidade em geral.

Monitoramento do Tempo e Manutenção 
do Sistema de Informação para Gerenciamento
e Uso de Dados Meteorológicos da Estação 
Agrometeorológica do CAV/UDESC 

O presente projeto de extensão tem, como objetivo geral, o desenvolvimento de um sistema infor-
matizado para processamento, difusão e acesso online das informações meteorológicas coletadas 
na Estação Agrometeorológica, do CAV. Dentre os objetivos específicos estão: sustentabilidade da 
rotina diária de observações meteorológicas, segundo normas técnicas do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET); adequação do aplicativo computacional para acessar o banco de dados e 
ampliação do número de informações, disponibilizadas online ao público interessado; desenvolvi-
mento da ampliação e manutenção do banco de dados das informações meteorológicas coletadas.

impacto prodUzido

s�Adequação do aplicativo computacional para 
acessar o banco de dados e ampliação do nú-
mero de informações disponibilizadas online 
ao público interessado;
s�Impacto científico, através das dissertações e 

teses que foram subsidiadas a partir do banco 
de dados das variáveis do tempo, fornecidas 
pelo projeto (dados das variáveis do tempo a 
alunos de graduação e de pós-graduação para 
subsidiar seus trabalhos didáticos e científicos).

ambiental

Monitoramento do Tempo e 
Manutenção do Sistema de 
Informação para Gerenciamento
e Uso de Dados Meteorológicos 
da Estação Agrometeorológica 
UDESC/CAV

Fonte: cav
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público beneFiciado

s�O público beneficiado foi em primeiro lugar o 
público interno ao campus, composto de pro-
fessores, servidores, acadêmicos e visitantes;
s�O público externo teve contato com o pro-

grama através de eventos abertos à comuni-
dade, promovidos no campus, e em eventos 
externos promovidos pela instituição.

Implantação de um Programa de Uso 
Racional da Água no Campus do Centro de  
Ciências Tecnológicas, da UDESC — parte 6

A pertinência deste projeto vem da necessidade do estabelecimento de políticas adequadas e do 
emprego de sistemas de gestão do uso da água. O curso de Engenharia Civil, da UDESC, iniciou, 
no segundo semestre letivo de 2009, a implantação de seu novo plano pedagógico, que prevê o 
oferecimento de duas ênfases, das quais uma é em Sustentabilidade na Engenharia Civil. Desta 
forma, a implantação de um programa de uso racional da água é essencial para a integralização da 
relação teoria-prática, prevista no plano pedagógico. A implantação do programa tem por objetivo 
a redução do consumo de água e a manutenção do perfil de consumo reduzido ao longo do tempo, 
desde que isso não implique na redução do nível de desempenho dos sistemas prediais hidráulicos 
e sanitários, nem prejudique o exercício das funções para as quais os edifícios foram construídos. 

impacto prodUzido

s�Ações como o estabelecimento de um Progra-
ma de Uso Racional da Água são necessárias 
para que se possa enfrentar a relação entre a 
demanda e a oferta de água; 
s�Para a comunidade acadêmica da Universida-

de do Estado de Santa Catarina, em particular 
ao CCT, a realização deste projeto traz, além 
do benefício financeiro gerado pela economia 
de água, a oportunidade de adequação do 
campus, através da extensão universitária, a 
um conjunto de ações consagradas no âmbito 
da sustentabilidade ambiental; 
s�Para o público externo, a oportunidade de 

conhecer ações relativas ao uso racional da 
água e de que forma o engenheiro civil pode 
tratar do tema.

ambiental

Implantação de um 
Programa de Uso 
Racional da Água 

no Campus do 
Centro de Ciências 

Tecnológicas 
UDESC/ CCT

Fonte: cct
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público beneFiciado

s�Público interno da Universidade: professores, 
alunos e técnicos;
s�Comunidade em geral, preferencialmente 

movimentos sociais: entidades que promo-
vam ações junto às comunidades carentes;
s�Grupos comunitários: organização de coo-

perativas;
s�Número Estimado de Público:  2525 .

Programa de Extensão EcoModa 2011

O Programa EcoModa foi criado a partir dos resultados obtidos nos desfiles do 1o Veg Fashion, no 
36o Congresso Mundial e Vegetrianismo em 2004, e na pesquisa Eco Fashion. Tem como objetivo 
disseminar um modo de vida mais sustentável através da educação e da moda. Para tanto, se pro-
põe identificar as condições necessárias e propor atividades para que o novo paradigma, baseado 
em princípios ecologicamente corretos e socialmente justos, possa ser adotado pelo sistema da 
moda. Através dos projetos Laboratório Experimental, Curso de Capacitação em Design de Moda, 
Ciclo de Palestras, EcoModa Figurinos, Núcleo Ecomoda: artesanato, arte e moda no contexto da 
sustentabilidade ambiental.

impacto prodUzido

s�Programa EcoModa desenvolve atividades 
com foco no desenvolvimento sustentável, 
promovendo a inclusão social, a partir de ca-
pacitação e geração de renda, e a preservação 
do meio ambiente;
s�São oferecidos cursos e oficinas para desen-

volver produtos como: brinquedos, peças de 
vestuário e objetos de decoração, a partir de 
resíduos domésticos e de empresas de confec-
ção do vestuário;
s�Através do EcoModa são capacitadas pessoas 

da comunidade para trabalhar com costura, 
bordado, tear, renda de bilro, entre outros, 
dentro dos conceitos do desenvolvimento 
socioambiental sustentável, produção e con-
sumo ético e economia solidária (fairtrade), 
aplicados ao sistema de moda.

ambiental

Programa de  
Extensão EcoModa 2011 
UDESC/CEART

Fonte: ceart
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público beneFiciado

s�Professores e alunos de escolas públicas 
e privadas da região de Ibirama/SC, bem 
como seus familiares;
s�Como o projeto também desenvolveu ações 

de conscientização no CEAVI, através da 
campanha de coleta de pilhas e destino cor-
reto ao óleo de cozinha, pode-se conside-
rar professores, técnicos e alunos do centro 
como público beneficiado. Assim, o total de 
pessoas atendidas seria de 830 pessoas.

Projeto Educar para Preservar

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) contempla, como um de seus 
objetivos do milênio, garantir a Sustentabilidade Ambiental. Para tanto, a UDESC, ciente de seu 
papel transformador na sociedade, inicia sua participação nesse cenário, buscando contribuir 
para a construção e reconstrução do meio em que está inserida. Assim, o projeto “Educar para 
Preservar” teve como objetivo geral difundir a educação ambiental entre os alunos do ensino 
fundamental e médio nas escolas públicas e privadas da região de Ibirama/SC. Dentre os ob-
jetivos específicos estão: instigar a educação ambiental crítica a partir de reflexões, ações e pos-
turas realizadas no cotidiano; aclarar conceitos de sustentabilidade no sentido de educar para 
preservar; estimular alunos e professores a instituir ações de reciclagem e reaproveitamento de 
materiais escolares; integrar alunos, familiares, professores e escolas em ações de reciclagem e 
reaproveitamento de bens consumidos diariamente.

impacto prodUzido

s�As atividades do projeto trouxeram, dire-
tamente, conscientização das crianças, ado-
lescentes e professores das escolas, alunos e 
docentes do CEAVI sobre temas relacionados 
ao meio ambiente e, indiretamente, aos pais 
destes alunos, que receberam de seus filhos as 
noções básicas de Educação para o Desenvol-
vimento Sustentável. Além disso, a partir do 
projeto nasceu a pesquisa realizada com o cor-
po discente do CEAVI sobre a coleta seletiva 
de lixo, além do artigo científico apresentado 
no 7o Encontro de Extensão da UDESC. Outro 
impacto foi o surgimento de mais dois proje-
tos de extensão para 2012, formando o Progra-
ma UDESC de Sustentabilidade.

ambiental

Projeto Educar para Preservar 
UDESC/CEAVI

Fonte: ceavi
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público beneFiciado

s�Foram beneficiados 990 estudantes do ensi-
no público, distribuídos nas fases iniciais, no 
ensino fundamental e no ensino médio, com 
os quais foram realizadas atividades lúdicas, 
palestras e confecção de materiais didáticos 
para promover e divulgar os princípios bási-
cos de educação sanitária, higiene e de me-
didas preventivas às parasitoses intestinais.

Parasitoses Intestinais:  
Intervenção Educativa em Escolares
Os resultados significativos de infecção por enteroparasitos em moradores da área rural de um 
município catarinense, obtidos de uma pesquisa realizada em 2009, estimularam discussões entre 
discentes e docentes do curso de graduação em  Enfermagem da UDESC para criar estratégias 
educacionais visando à redução do índice de enteroparasitos na comunidade escolar. As ações 
ocorrem a fim de integrar os alunos da  educação básica com os acadêmicos da UDESC, promo-
vendo debates e a partir destes, desenvolvendo a promoção à saúde.

impacto prodUzido

s�Integração dos acadêmicos da UDESC com a 
comunidade da escola básica;
s�Articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
s�Ampliação da articulação de aspectos multi-

disciplinares;
s�Publicação técnico-científica; 
s�Contribuição no impacto econômico e social 

através da prevenção dessas doenças, dimi-
nuindo as infecções parasitárias, o consumo 
de medicamentos anti-helmínticos, primando 
à melhoria da qualidade de vida e ambiental. 

ambiental

Parasitoses 
Intestinais:  
Intervenção 

Educativa 
em Escolares 

UDESC/CEO

Fonte: ceo
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público beneFiciado

s�Professores e alunos de estabelecimentos de 
ensino;
s�Usuários de recursos hídricos e comunidade 

em geral.

Água e Gestão de Riscos

O presente programa visa sensibilizar a sociedade a respeito da importância da gestão e do uso 
racional dos recursos naturais, em especial os recursos hídricos, com o objetivo de se atingir o 
uso sustentável da água. Objetiva também, introduzir a noção de gestão de risco, estimulando a 
comunidade a agir preventivamente, reduzindo suas vulnerabilidades e amenizando, desta for-
ma, os efeitos negativos de eventuais fenômenos ambientais adversos, especialmente os eventos 
hidrológicos críticos, como por exemplo, as secas. É necessário que se garanta o acesso à água para 
a presente e futuras gerações, em quantidade e qualidade compatíveis com os respectivos usos, 
buscando sempre o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. A 
ideia de desenvolvimento sustentável, ou de sustentabilidade, nos remete à capacidade de progre-
dir sem agressão ou dano aos recursos utilizados, trazendo, ao invés de consequências maléficas, 
benefícios a ambas as partes envolvidas: homem e ambiente. 

impacto prodUzido

s�O tema é de extrema relevância e, através das 
atividades desenvolvidas, espera-se o uso 
mais consciente e racional da água, uma vez 
que eventos como a estiagem prolongada tem 
ocorrido também nas regiões Oeste e Extremo 
Oeste de Santa Catarina;
s�A ciência da problemática que envolve os 

eventos hidrológicos críticos estimula as pes-
soas a adotarem ações preventivas, diminuin-
do os efeitos negativos de tais eventos.

ambiental

Fonte: ceo
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público beneFiciado

s�O presente projeto consistiu na atuação de 
aluno e docente, do curso de Zootecnia da 
UDESC, para atender produtores rurais da 
região.

Assistência Técnica Parasitológica na 
Cadeia de Produção Leiteira da Região  
Oeste do Estado de Santa Catarina

O presente projeto de extensão universitária tem como objetivo proporcionar assistência técnica 
aos produtores de leite, da Região Oeste do Estado de Santa Catarina, no diagnóstico parasito-
lógico nas diferentes faixas etárias do rebanho leiteiro. As amostras de fezes, pertencentes aos 
animais dos rebanhos leiteiros dos produtores desta região, serão coletadas por alunos bolsis-
tas, técnicos e produtores, sendo, posteriormente, enviadas ao Laboratório de Parasitologia do 
CEO/UDESC, onde será realizada a análise parasitológica. Com base nos exames parasitológi-
cos, serão elaborados esquemas para uso de anti-helmínticos, manejo de pastagens e categorias 
animais, visando o aumento dos índices produtivos e reprodutivos do rebanho e, com isso, o 
aumento da lucratividade da propriedade.

impacto prodUzido

s�Foram avaliadas em torno de 165 amostras de 
fezes provenientes de bovinos (e de peque-
nos ruminantes em pequena escala) da região 
Oeste de Santa Catarina. Este tipo de monito-
ria permite o acompanhamento sanitário dos 
animais, garantindo que os mesmos tenham 
condições de produzir, ao máximo, leite de 
qualidade e seguro.

ambiental

Assistência Técnica 
Parasitológica na Cadeia 
de Produção Leiteira da 
Região  Oeste do Estado 
de Santa Catarina 
UDESC/CEO

Fonte: ceo
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público beneFiciado

s�O público beneficiado pela ação foi compos-
to por 44 apicultores, participantes da Asso-
ciação de apicultores de São Bento de Sul — 
APINECTAR-SUL.

Programa de Pesquisa  
Produção Socioambiental do Agronegócio 
Apícola — a Meliponicultura

O presente projeto teve por objetivo realizar o mapeamento geográfico das unidades apícolas 
melíferas, localizadas na região do Planalto Norte Catarinense, em São Bento do Sul, através da 
implementação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Objetivou, também, mostrar aos 
apicultores a importância da atividade apícola para o equilíbrio natural e para o aumento da 
produtividade agrícola da região. 

impacto prodUzido

s�A partir de informações coletadas dos api-
cultores, sobre sua produção melífera, foi 
possível localizar, via Sistema de Informação 
Geográfica (SIG), quais são as regiões que 
apresentaram maior produtividade e quais 
são as características técnicas utilizadas nessas 
regiões (tipo de caixa, espécie de abelha, fonte 
de àgua, etc). Além disso, o SIG contribui para 
melhorar a alocação dos apiários em regiões 
ainda não exploradas, aumentando assim a 
produção melífera da região. 

ambiental

Programa de 
Pesquisa: Produção 
Socioambiental do 
Agronegócio Apícola 
— a Meliponicultura 
UDESC/CEPLAN

Fonte: ceplan
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público beneFiciado

s�Acadêmicos, Professores, Técnicos Universi-
tários envolvidos no processo;
s�Funcionários e Empresas Terceirizadas que 

atuam na ESAG/UDESC;
s�Comunidade em Geral;
s�Organizações da Sociedade Civil;
s�Empresas Privadas e Órgãos Públicos, que 

tenham interesse em trabalhar a temática da 
gestão ambiental na ESAG/UDESC e a cons-
cientização do público-alvo. 

EcoEficiência ESAG

O debate sobre a continuidade da vida no planeta trouxe à tona a urgência com que se deve 
pensar na preservação dos recursos naturais. Acredita-se que o processo de educação, aliado 
às práticas organizacionais mais sustentáveis, tragam, a longo prazo, resultados efetivos para 
a redução do processo de degradação do planeta. A ESAG, como instituição de referência para 
a comunidade local, deve assumir uma posição proativa em relação ao tema, e disseminar a 
temática na comunidade do entorno. O projeto teve como objetivo fomentar ações que levassem 
à conscientização ecológica e a postura de gestão baseada nos princípios da ecoeficiência e da 
responsabilidade socioambiental, valorizando o potencial de alunos, técnicos e professores para 
trabalharem de forma colaborativa por uma gestão sustentável.

impacto prodUzido

s�O projeto é de natureza e reflexo ambiental, 
nas ações de conscientização e em seu desen-
volvimento. Os resultados do projeto priori-
zam o desenvolvimento de ações socialmente 
responsáveis, economicamente viáveis, e que 
priorizem a produção de um serviço para a 
comunidade de maneira mais limpa. Por isso, 
o foco inicial no projeto está em preparar o pú-
blico interno com a consciência do reflexo de 
suas ações na sociedade.

ambiental

Fonte: esaG
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público beneFiciado

s�250 pessoas.

II Workshop Internacional de  
História do Ambiente: Desastres  
Ambientais e Sustentabilidade

O Núcleo de Estudos Ambientais, o Departamento de Geografia do Centro de Ciências Huma-
nas e da Educação (FAED), o Mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento So-
cioambiental (MPPT), a Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX), o Grupo 
Coordenador de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento em Gestão de Riscos para Emergências 
Desastres (GCEPED-GR) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e a Fundação 
de Arte e Tecnologia (FUNDARTEC), organizaram o II Workshop Internacional de História 
do Ambiente: Desastres Ambientais e Sustentabilidade, de 15 a 16 de novembro, e o Dia das 
Geotecnologias e Sistemas de Informações Geográficas (GISDay) em 16 de novembro. O evento 
contou com vários palestrantes internacionais, vindos de diversos países como a Índia, Estados 
Unidos, México, Alemanha, Portugal, África, Canadá, Inglaterra, Cuba, Austrália, entre outros, 
que contaram um pouco das experiências que vivem em seus países em relação a desastres am-
bientais. No decorrer do evento, os participantes puderam participar de palestras ministradas 
por professores de diversas universidades brasileiras, e acompanhar apresentações de trabalhos 
acadêmicos na área de sustentabilidade e desastres.

impacto prodUzido

s�O evento promoveu uma nova postura ética 
de respeito da Terra e de modos de vida mais 
sustentáveis.

ambiental

II Workshop 
Internacional de  
História do 
Ambiente: Desastres  
Ambientais e 
Sustentabilidade 
UDESC/Reitoria

Fonte: reitoria
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Social
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Projeto RONDON - 
Operação Caminho 

dos Tropeiros
UDESC / REITORIA

público beneFiciado

s�Cerca de 25 mil pessoas.

Projeto Rondon: 
Operação Caminho dos Tropeiros

A Operação Caminho dos Tropeiros aconteceu de 09 a 17 de dezembro em 18 municípios das Se-
cretárias de Estado de Desenvolvimento Regional (SDR) de Lages (Lages, Painel, Bocaina do Sul, 
Palmeira, Otacílio Costa, São Jose do Cerrito, Ponte Alta, Capão Alto, Campo Belo do Sul, Cerro 
Negro, Anita Garibaldi e Correa Pinto) e São Joaquim (São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra, 
Urupema, Rio Rui no e Bom Retiro). As operações organizadas pela PROEX, através do Núcleo Ex-
tensionista Rondon (NER) da UDESC, têm como objetivo desenvolver ações de extensão de
acordo com as áreas de Educação, Saúde, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Comunicação, Meio 
Ambiente, Tecnologia, Produção e Trabalho, a fim de contribuir com o desenvolvimento regional 
atendendo servidores públicos da saúde, educação, lideranças comunitárias, agricultores, pessoas 
da terceira idade, jovens, adolescentes e a comunidade em geral. Ele também busca aproximar es-
ses estudantes da realidade do país, além de contribuir para o desenvolvimento das comunidades 
assistidas.

impacto prodUzido

s O projeto colaborou com o exercício da forma-
ção profissional dos acadêmicos, reforçando a 
cidadania e aproximando os participantes da co-
munidade. Contribuiu para o desenvolvimento 
sustentável de comunidades carentes, amplian-
do o bem-estar da população, através da integra-
ção social.

social

Fonte: reitoria
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Determinação  
do Índice e da 
Probabilidade  

de Paternidade  
em Humanos 

UDESC/CAV

público beneFiciado

s�O público alvo do DNA-UDESC, estimado 
em 1.500 pessoas, compreende a população 
Catarinense e em especial a população da 
Região Serrana. 

Determinação do Índice e da 
Probabilidade de Paternidade em Humanos

Santa Catarina apresenta um alto índice de crianças sem paternidade reconhecida, fato que mobili-
zou várias instituições para que estas crianças tenham a possibilidade de terem suas paternidades 
registradas. O DNA-UDESC conta com a infraestrutura necessária para realização das análises de 
paternidade, todos os procedimentos de cálculo do índice de paternidade e de probabilidade de 
paternidade e a emissão dos laudos, que necessitam de cálculos complexos e uma cuidadosa confe-
rência dos resultados para garantir a credibilidade e segurança das análises. Trata-se de um trabalho 
de Extensão universitária de alto impacto social, visto a demanda judicial existente para análises de 
paternidade no Estado, que conforme convênio 037/07 estabelece 1.500 casos por ano. Este convênio 
envolve o Poder Judiciário; o Ministério Público de SC; a Secretaria de Estado da Saúde de SC; os 
Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde de SC e a UDESC. O projeto tem como objetivo geral 
a investigação de paternidade humana em casos determinados pela justiça.

impacto prodUzido

s�Impacto social na formação de recursos huma-
nos e também no atendimento direto da de-
manda por análise de paternidade, fornecidos 
gratuitamente pelo Estado;
s�O trabalho realizado pelo laboratório de DNA 

propicia que muitos indivíduos passem a ter 
a paternidade reconhecida e desta forma usu-
fruir dos direitos relacionados a esta. Além 
disso, em muitos casos, o fato de não ter pa-
ternidade reconhecida torna o indivíduo vul-
nerável ao preconceito em seu convívio social, 
sendo este problema sanado devido a ativida-
de desenvolvida pelo Laboratório em conjunto 
com outras instituições envolvidas.

social

Fonte: cav
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A Responsabilidade  
Social e a Coleta Seletiva

Este trabalho aborda o tema da Coleta Seletiva com base nos princípios dos 3R’s: redução, reu-
tilização e reciclagem. Busca-se conscientizar os envolvidos sobre os problemas causados pelo 
acúmulo de lixo no meio ambiente e divulgar a importância da coleta seletiva. Busca-se também 
disseminar os conceitos da Responsabilidade Social através da aplicação prática de uma experi-
ência de coleta seletiva. Como resultados obtidos podem ser listados os volumes coletados nas 
instituições, que foram vendidos proporcionando recursos extras para a compra de livros para a 
biblioteca da instituição de ensino parceira do projeto. Mostrou-se que se pode obter recursos e fa-
vorecer o desenvolvimento sustentável, aumentando o tempo de vida útil dos aterros municipais, 
evitando a poluição dos rios, redução da extração de árvores, economia de energia, contribuindo 
assim para melhorar a qualidade de vida da população. 

social

público beneFiciado

s�Professores e alunos da entidade de ensino 
que recebe a doação de livros;
s �No ano de 2011 foram beneficiados cerca 

de 12 educadores e mais de 100 alunos do 
Centro de Educação Infantil Recanto dos 
Querubins.

impacto prodUzido

s�No ano de 2011 foram arrecadados R$ 
1.184,00 e doados 106 livros para o Centro de 
Educação Infantil Recanto dos Querubins lo-
calizado no Jardim Paraíso, em Joinville, con-
tribuindo para o desenvolvimento do hábito 
de leitura nas crianças;
s�Também foram coletados 31 kg de pilhas en-

caminhados para a reciclagem.                          

Fonte: cct
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impacto prodUzido

 s�Mobilidade na comunicação e desenvolvi-
mento de habilidades para entender e manu-
sear computador e softwares existentes, adqui-
rindo condições para utilizar a internet.  

social

O projeto tem por objetivo a Inclusão Digital. Atende a uma parcela da sociedade que está des-
provida dos conhecimentos em informática, implicando em sua exclusão no mundo digital. Com-
preende um curso de 40 horas, com fornecimento de certificado, cujos assuntos trabalhados são: 
aplicativos Word e Excel, e-mail, pesquisa na Web, imagens, sites de busca e demais atividades 
intrínsecas dos aplicativos e internet. Quanto ao requisito para o curso, pede-se que sejam civil-
mente adultos e que não possuam conhecimento de informática. São abertas 60 vagas no ano, com 
preenchimento de 100%, todavia, concluem o curso aproximadamente 70% dos inscritos.  Estão 
envolvidos 1 professor como coordenador, 2 bolsistas e, em média, 45 alunos.

Informática Básica e 
Gratuita para Adultos

público beneFiciado

s�A prática tem demonstrado que o público 
atendido reside na cidade de Joinville e a 
categoria predominante é a da Terceira Ida-
de, mesmo não havendo limitação de idade 
para participar do projeto;
s�Alguns adultos em idade ativa participam 

do curso pois necessitam do certificado 
tanto para ingressar/retornar ao mercado, 
quanto para manter-se nele;
s�Ao todo foram atendidos 30 alunos da ter-

ceira idade e 15 alunos em idade ativa no 
mercado de trabalho.

Informática  
Básica e Gratuita 

para Adultos 
UDESC/CCT

Fonte: cct
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Incluir com Ciência

Desenvolvido pelo grupo PET Engenharia Elétrica da UDESC, o programa buscou a inclusão so-
cial da comunidade por intermédio da divulgação da ciência e da tecnologia desenvolvidas na 
Universidade. Essas ações são dividas entre a realização de mostras em colégios e praças, oficinas 
de circuitos elétricos e robótica móvel utilizando os kits LEGO NXT, a criação de aulas à distância 
envolvendo os conceitos de ciências exatas e a realização de uma palestra à distância em parceria 
com a Universidade de São Paulo (USP) e o I9 — Núcleo Estudantil de Inovação Tecnológica.

social

público beneFiciado

s�Nas atividades promovidas nos três projetos 
que compõem o programa estima-se ter atin-
gido 1.040 pessoas distribuídas entre 15 ações 
desenvolvidas ao longo do ano.

impacto prodUzido 
s�Inclusão social da comunidade através da di-

vulgação da ciência de tecnologia.

Incluir com Ciência — UDESC/CCT
	  

Fonte: cct
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público beneFiciado

s�Os alunos do curso pela integração e apro-
ximadamente 11 instituições que receberam 
os alimentos.

Semana do Calouro a Distância

A Semana do Calouro do Centro de Educação a Distância (CEAD) da UDESC é uma semana de 
atividades proporcionada para os calouros do Curso de Pedagogia a Distância, visando à infor-
mação, integração e solidariedade. Em 2011 foi realizada por meio do ambiente virtual Moodle 
e através de atividades nos polos de apoio presencial, no período de 24 a 28 de outubro, tendo 
como atividades: as Boas-vindas da Reitoria da UDESC e Direções do CEAD aos novos discentes; 
a apresentação dos discentes por meio do “fórum de apresentação”, e uma gincana solidária de 
participação voluntária das turmas com premiação aos 3 primeiros colocados. A gincana consistiu 
em uma competição entre as turmas para doação de alimentos a instituições. 

impacto prodUzido

s�Participaram aproximadamente 1.600 alunos 
que, mesmo a distância, puderam se conhe-
cer por meio de fotografias e informações 
pessoais que postadas no Moodle, estimulan-
do a integração entre eles. 
s�Foram doados 926 itens de cesta básica para 10 

instituições diferentes. 

social

Fonte: cead

Semana  
do Calouro a 
Distância
UDESC/CEAD
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CEAD Acessível

O projeto CEAD Acessível refere-se a aula de LIBRAS e Braille, uma vez por semana, a todos os 
funcionários e bolsistas do Centro de Ensino à Distância, objetivando a ampliação do conhecimen-
to e o estímulo para uma relação mais respeitosa com as pessoas surdas e cegas. 

social

público beneFiciado

s�Aproximadamente 20 pessoas por semestre, 
entre funcionários e bolsistas do CEAD, além 
da comunidade surda em geral por ter sua 
língua conhecida entre cada vez mais pessoas.

impacto prodUzido

s�Além de ampliar o conhecimento das pessoas 
ao proporcionar o conhecimento de uma nova 
língua, o CEAD possui 2 professores surdos 
que agora possuem muito mais liberdade para 
se comunicar (e serem compreendidos) com 
funcionários e bolsistas do centro; 
s�Essas pessoas que aprenderam a língua agora 

podem, também, se comunicar com pessoas 
surdas ajudando-as em algumas situações que 
seriam complicadas para elas no dia-a-dia; 
s�Além disso, o CEAD agora está apto a receber 

o público externo surdo de uma forma mais 
respeitosa e os cursistas são multiplicadores 
da importância da língua nos diferentes espa-
ços sociais que ocupam.     

CEAD Acessível 
UDESC/CEAD

Fonte: cead
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impacto prodUzido

 s�O programa atinge toda a grande Florianó-
polis e está sendo reprisado também na rádio 
UDESC/Lages e rádio UDESC/Joinville, sen-
sibilizando a comunidade catarinense sobre a 
importância dos debates sobre o assunto.

social

Este projeto é uma ação que pertence ao Programa de Formação de Educadores e Educação Sexual 
e as Novas Tecnologias — Etapa V, objetivando sensibilizar a comunidade catarinense a respeito 
da temática educação e sexualidade. Esta ação refere-se a um programa semanal veiculado ao 
vivo, todas as quartas-feiras, na rádio UDESC de Florianópolis, que tem a característica de estabe-
lecer um diálogo sobre educação e sexualidade.

Educação Sexual em Debate: 
nas Ondas da Rádio UDESC

público beneFiciado

s��Toda a comunidade interna e externa à Uni-
versidade.

Educação  
Sexual em Debate: 
nas Ondas da 
Rádio UDESC 
UDESC/CEAD

Fonte: cead
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Arte e Inclusão nas ONG’s no Brasil 
e na Espanha: Um Retrato Polissêmico 
da Formação de Professores de Artes

O projeto pretende analisar como a Arte é utilizada nas organizações não governamentais que 
interagem com pessoas com deficiência no Brasil e na Espanha a partir dos documentos oficiais 
das ONG’s (Organizações não governamentais) e do discurso dos profissionais que nelas atuam, 
utilizando-se de artes plásticas nestas instituições. Nesta primeira etapa vamos desenvolver um 
estudo comparativo a partir de uma ONG no Brasil, a “Associação Catarinense de Integração 
do Cego”, e da ONCE, “Organização Nacional dos Cegos da Espanha”, na província de Sevilha. 
Numa segunda etapa pretende-se ampliar a coleta de dados para outras organizações que atuem 
com pessoas com necessidades especiais através da Arte.

social

público beneFiciado

s�Espera-se que os resultados possam auxiliar 
a pensar a formação de professores de arte 
para contextos diferenciados e que possa pro-
blematizar a arte que se ensina nas ONG’s;
s�As informações levantadas pelo projeto po-

dem auxiliar na formação destes professores 
e por consequência trazer novas possibilida-
des para os públicos com deficiência e para 
os cursos que formam professores de artes.

impacto prodUzido 
s�Apesar do projeto estar em andamento, já fo-

ram coletadas informações com professores 
no Brasil e  documentos contextuais da Es-
panha. As informações coletadas ainda estão 
em fase de análise.

Arte e inclusão nas 
ONG’s no Brasil 
e na Espanha: Um 
Retrato Polissêmico 
da Formação de 
Professores de Artes 
UDESC/CEAD

Fonte: cead
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Criação e Consolidação do  
Laboratório Virtual de Arte Interativa  
para Públicos Especiais — LAVAIPE

O projeto de pesquisa tem como objetivo de estudo identificar como a pessoa cega interage 
com as artes visuais contemporâneas por meio de sistemas eletrônicos de reconhecimento 
sensorial. A partir da criação de ambientes imersivos, pretende-se identificar as possibilida-
des de interação estética do cego com as proposições artísticas empreendidas pela equipe. No 
primeiro momento, se propôs a criação de ambientes artísticos artificiais em laboratório e, 
no segundo momento levou-se essa experiência para os espaços artístico-culturais da cidade. 
Essas experiências poderão desenvolver protótipos que auxiliem também o deslocamento na 
vida diária da pessoa cega. Este projeto possuI auxílio do CNPq e conta com 7 participantes.

social

público beneFiciado

s�Público de pessoas cegas fruidores de arte.
impacto prodUzido

s�Acessibilidade nas instituições culturais e in-
clusão social para pessoas cegas;
s�Levantamento de informações que poderão 

servir para nortear a produção de arte que 
considere a inclusão.

Fonte: cead
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UDESC na Escola

O projeto UDESCOLA teve por objetivo geral aproximar a UDESC das escolas de ensino médio 
da região. De forma específica, o projeto UDESCOLA pretende oportunizar palestras e seminá-
rios para estudantes do ensino médio da região com o intuito de contribuir para a sua formação 
e para o exercício da cidadania; estreitar as relações entre a UDESC/Ibirama e os municípios 
próximos; e divulgar a UDESC/Ibirama aos alunos da região, facilitando o acesso e qualifican-
do os ingressos da mesma. 

social

público beneFiciado

s�O UDESCOLA atendeu alunos do ensino 
médio matriculados nas escolas perten-
centes a alguns dos municípios da região 
abrangida pelo projeto;
s�Também foram atendidos dois Centros de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA), resul-
tando no total de 1.550 pessoas atendidas.

impacto prodUzido

s�Os temas das palestras ministradas pelos 
docentes do CEAVI para as escolas foram 
escolhidos estrategicamente, atendendo a 
demandas locais e provocaram a reflexão do 
público para várias frentes como: meio am-
biente, água, ética, mercado de trabalho, ali-
mentação saudável entre outros. 
s�Além do impacto social, através das palestras 

com temas também voltados ao meio ambien-
te, sensibilizou-se professores, gestores esco-
lares e alunos quanto a necessidade da cons-
cientização de todos para a sustentabilidade. 
As escolas se comprometeram a implantar e 
manter políticas próprias de conscientização 
para preservação do meio ambiente.

UDESC  
na Escola 
UDESC/CEAVI

Fonte: ceavi
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Cuidando do seu Dinheiro — UDESC/CEAVI

público beneFiciado

s�Colaboradores e familiares das empresas Pré 
Vale Moldados de Concreto Ltda. e Weber 
Bovenau Hidráulica Ltda., totalizando 200 
pessoas beneficiadas pelo projeto.

Cuidando do seu Dinheiro

O desenvolvimento do projeto surgiu da constatação da necessidade de compartilhar com a 
sociedade conceitos sobre orçamento e planejamento das finanças familiares. O objetivo central 
foi levar conhecimentos relativos à organização financeira das famílias e pessoas, possibilitando 
o controle, a manutenção e o planejamento do orçamento. Para alcançar o objetivo foram rea-
lizadas palestras educativas, encontros para discussão e apresentação de técnicas de controle, 
análise das finanças familiares e dinâmicas para socialização dos conceitos. Almejou-se, com 
este projeto, formar cidadãos conscientes e informados com relação ao consumo e ao uso dos 
recursos financeiros e não financeiros disponíveis para as famílias. 

impacto prodUzido

s�Observou-se a efetividade e a eficiência das 
ações do projeto para a comunidade a partir 
dos resultados das pesquisas de avaliação dos 
cursos e das palestras, que demonstraram am-
pla aprovação por parte dos participantes. Os 
participantes passaram a controlar seus gas-
tos, planejar o orçamento e consumir de forma 
mais consciente, gerando impacto econômico 
importante, dentre os quais pode-se destacar a 
redução da inadimplência e a redução do pa-
gamento de juros por parte dos consumidores. 
A partir do momento em que os participantes 
dos cursos e das palestras passaram a utilizar 
as ferramentas de controle orçamentário e pla-
nejamento das finanças familiares, melhora-
ram a qualidade de vida e passaram a integrar 
suas comunidades como disseminadores do 
aprendizado adquirido. A ação culminou em 
disseminação do estudo sobre finanças pesso-
ais e da família entre os acadêmicos do Centro. 

social

Fonte: ceavi
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Inclusão Digital para a Melhor Idade

Foram oferecidos treinamentos em informática para pessoas da região norte do Alto Vale do Ita-
jaí. O projeto contou com duas turmas: um módulo básico para iniciantes, e um módulo avançado 
para aqueles que frequentaram o módulo básico ou possuem conhecimentos em informática; e 
teve como objetivo oferecer conhecimentos em informática para que os participantes possam 
realizar diversas atividades e acessar a Internet para pesquisar, utilizar o e-mail como meio de 
comunicação e o computador como fonte de lazer. As aulas foram ministradas no laboratório de 
informática, oportunizando ao aluno aplicar conhecimentos teóricos através da prática, seguindo 
os conteúdos das aulas com apoio de material próprio, elaborado para o projeto. 

social

público beneFiciado

s�Trinta idosos de Ibirama/SC e de municí-
pios vizinhos que participaram dos cursos.

impacto prodUzido

s�O projeto permitiu a evolução do conhecimen-
to em informática dos idosos, favorecendo 
de forma significativa sua autoestima e lhes 
fornecendo novas maneiras de se relacionar,  
desmistificando a crença dos próprios parti-
cipantes quanto à dificuldade ou desnecessi-
dade de aprender a utilizar novas tecnologias 
nesta fase de suas vidas;
s�A relação Universidade/Sociedade foi forta-

lecida com a presença dos idosos, os quais se 
socializaram com os acadêmicos do CEAVI.                     

Inclusão  
Digital para a 
Melhor Idade 
UDESC/ CEAVI

Fonte: ceavi
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impacto prodUzido

 s�Como impacto social do projeto mostrou-se a in-
tegração entre as áreas do conhecimento, onde a 
escola, através de suas professoras, integraram 
assuntos e experiências com o tema do projeto; 
s�Ao longo do projeto, as crianças demonstra-

ram, por meio de suas atitudes de economia 
de dinheiro, que assimilaram a importância 
de sempre refletir sobre a necessidade daqui-
lo que pretendem comprar; 
s�Alunos e profissionais da educação de cada 

uma das escolas  repensaram as atitudes consu-
mistas. As crianças desenvolveram atitudes de 
economizar material escolar, roupas, brinque-
dos e até alimentos, demonstrando o impacto 
ambiental do projeto. Comportamentos como 
estes ajudam na reciclagem de materiais e cons-
cientizam para a diminuição do consumismo.

social

A falta de um planejamento financeiro pode ocasionar sérios problemas na vida de um indiví-
duo prejudicando sua relação com a família e sociedade. Considerando a relevância que a edu-
cação financeira tem na família e na sociedade, o projeto pretendeu conscientizar os educandos 
do ensino fundamental (5a e 6a séries) sobre a utilização apropriada dos recursos financeiros 
familiares. Além disso, conscientizá-los de que o dinheiro faz parte da vida de todos, devendo 
ser adquirido de forma honesta e ética, analisando as diferentes formas de se portar frente ao 
consumismo e mostrando alternativas de poupança. Foram propostas atividades para desenvol-
ver habilidades e competências para entender como administrar os recursos, discutindo o pla-
nejamento financeiro como forma de melhorar a qualidade de vida da família. Almejou-se que 
as atividades desenvolvidas ajudassem os alunos a tomarem decisões de forma mais consciente, 
alterando suas atitudes a partir dos conhecimentos adquiridos e contribuindo, assim, para pla-
nejarem seu futuro, visando ao bem-estar e a liberdade financeira. 

Turminha da Economia

público beneFiciado

s�Cinquenta e um alunos da Escola de Educa-
ção Básica Eliseu Guilherme, com faixa etá-
ria entre 10 e 12 anos, que frequentam a 5a e 
a 6a séries do Ensino Fundamental. 

Turminha da Esconomia — UDESC/CEAVI

Fonte: ceavi
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Badminton: A Oportunidade de  
um Novo Esporte nas Escolas Públicas  
e Comunidades de Ibirama

Este projeto buscou demonstrar, ensinar e praticar a modalidade de Badminton em duas escolas 
públicas de Ibirama, com crianças de 8 a 17 anos, a fim de disseminar uma nova prática esportiva, 
diferenciada das praticadas regularmente, com objetivo de provocar interesse pela atividade física 
e ensinar valores como: disciplina, honestidade, e companheirismo. O mesmo processo foi realiza-
do com a comunidade, permitindo que qualquer pessoa da sociedade aprendesse e praticasse essa 
modalidade, como uma forma de lazer e integração.

público beneFiciado

s�Crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, sendo 
130 alunos de duas escolas de Ibirama e 36 
pessoas da comunidade em geral, totalizan-
do 166 participantes.

impacto prodUzido

 s�Ocorreram resultados principalmente na satis-
fação e alegria dos alunos com a descoberta de 
uma nova modalidade esportiva que demons-
traram certa facilidade de aprendizagem. 
s�O projeto também possibilitou o lazer e di-

vertimento com os colegas e a democratiza-
ção das aulas de educação física, nas quais 
todos os alunos conseguiram participar e re-
alizar as atividades. 
s�Muitos alunos com relatos de dificuldades em 

outras modalidades conseguiram desenvolver 
as atividades propostas e com isso sentiram-se 
incluídos no grupo. 

Badminton: A 
Oportunidade de  
um Novo Esporte nas 
Escolas Públicas  
e Comunidades de Ibirama 
UDESC/CEAVI

social

Fonte: ceavi
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Educação em Saúde

Pretendeu-se suprir a demanda por educação continuada em saúde para profissionais e pessoas 
leigas cujo acesso a capacitação nas áreas propostas é restrito. O fortalecimento dos serviços através 
da educação das unidades básicas de saúde estimula a população a participar das ações de cuida-
do básico à promoção, proteção e recuperação da sua saúde, de seus familiares e da coletividade, 
tornando-se um instrumento de legitimação social. O programa propôs três ações de educação 
continuada em saúde, mediante parcerias com instituições externas à UDESC. 

social

público beneFiciado

s�Foram capacitados 90 cuidadores leigos e 
familiares quanto ao cuidado com o idoso e 
treinados 175 trabalhadores da equipe de en-
fermagem  na abordagem de enfermagem à 
vítima em TCE leve e moderado; 
s�Divulgou-se através da rádio difusão temas 

referentes à saúde humana.

impacto prodUzido 
s�Foi despertado nos profissionais a necessi-

dade de manterem-se atualizados em temas 
dos quais convivem diariamente em seu con-
texto de trabalho. 
s�Foram discutidos temas atuais vinculados à 

necessidade da comunidade por saberes es-
pecíficos. 

Fonte: ceo
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público beneFiciado

s�800 congressistas da região sul do Brasil, 
dentre eles acadêmicos, técnicos, auxiliares 
e enfermeiros.

I Congresso Sul-brasileiro de 
Sistematização da Assistência de Enfermagem

O interesse pela temática surgiu durante as atividades teórico-práticas desenvolvidas com os aca-
dêmicos onde houve uma identificação do déficit de conhecimento por parte dos alunos na aplica-
ção prática da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). As dúvidas com o processo 
de implantação da SAE direcionaram para uma investigação quanto às facilidades e dificuldades 
dos profissionais de enfermagem e dos acadêmicos neste processo. A essência da enfermagem é 
o cuidar, e a Sistematização da Assistência de Enfermagem é a metodologia usada para planejar, 
executar e avaliar o cuidado, tratando-se de ferramenta fundamental do trabalho do enfermeiro. A 
aplicação de uma assistência de enfermagem sistematizada é a única possibilidade de o enfermeiro 
atingir sua autonomia profissional e constitui a essência de sua prática profissional.

impacto prodUzido

s�Integração entre o curso de enfermagem de di-
versas universidades;
s�Integração entre congressistas e entidades de 

classe de enfermagem; 
s�Maior conhecimento sobre a SAE;
s�Debate sobre a realidade em entidades que já 

implantaram a SAE; 
s�Desenvolvimento científico, cultural e político 

dos profissionais da área de enfermagem discu-
tindo e refletindo acerca da prática profissional; 
s�Instigar a região do sul do Brasil, especifica-

mente oeste de Santa Catarina, a implementa-
ção da Legislação vigente no que se refere às 
atividades laborais do enfermeiro; 
s�Socialização das diversas universidades e ór-

gãos competentes da categoria de Enferma-
gem (COFEN, COREN e ABEN).        

social

Fonte: ceo

I Congresso Sul-brasileiro de Sistematização  
da Assistência de Enfermagem — UDESC/CEO
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O Lúdico e sua 
Contribuição na 

Educação em Saúde 
UDESC/CEO

público beneFiciado

s�Aproximadamente 3.000 pessoas, dentre eles, 
paciente e acompanhantes internados no hos-
pital regional de Palmitos e que frequentam a 
Unidade de saúde do Bairro de Palmitos;
s�Idosos que participam do grupo de idosos 

de Palmitos; 
s�Crianças das escolas municipais, comunida-

de em geral nas ações desenvolvidas no mu-
nicípio de São Carlos;
s�Crianças na comemoração ao dia das crian-

ças em Cunha Porã; 
s�E alunos da APAE.

O Lúdico e sua Contribuição 
na Educação em Saúde
Visa trabalhar com os acadêmicos de enfermagem a questão da educação em saúde, bem como a 
aplicação do lúdico na melhora da qualidade de vida dos indivíduos em todas as etapas da vida. 
Tendo em vista o brincar enquanto forma de assistência de enfermagem, este deve ser considerado 
uma ferramenta facilitadora no processo de comunicação com o indivíduo, principalmente com a 
criança. Estudiosos enfatizam a importância da ludicidade como ferramenta em todas as fases da 
vida, já que em sua totalidade ela traz um bem-estar, geralmente na forma do riso. A risada traz 
bom humor, conforme comprovado cientificamente e sendo a enfermagem uma arte e uma ciên-
cia, possui o perfil para realizar o cuidado de forma integral e feliz.

impacto prodUzido

s�Atividades lúdicas que colaboraram com o 
desenvolvimento de uma comunidade, no que 
tange ao aprimoramento do processo de edu-
cação em saúde e à promoção de bem-estar do 
indivíduo em sua atual condição; 
s�Redução do tempo de internamento e o nível 

de estresse dos pacientes; 
s�Redução dos custos de internação hospitalar. 
s�Contribuição na melhoria das condições clíni-

cas do paciente; 
s�Contribuição com ações educativas e culturais 

para o autocuidado; 
s�Contribuição com ações educativas e culturais 

junto aos acompanhantes;  
s�Realização de atividades lúdicas nas unidades 

básicas de saúde nos dias de consulta pediátrica; 
s�Execução de ações lúdicas na comunidade.

social

Fonte: ceo
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Incentivo a Doação de  
Órgãos e Tecidos Humanos

O transplante é considerado um método de tratamento de grande aceitação pelas equipes mé-
dicas e pelo próprio paciente, mas para que isso ocorra é necessário um doador. Observa-se no 
meio hospitalar muitas negativas a doação que podem estar associadas à falta de informações, 
medo ou pouco conhecimento. A partir destas observações surgiu o estímulo para que se possa 
trabalhar junto à comunidade no incentivo a doação de órgãos e tecidos, buscando minimizar 
os índices das doenças crônicas que causam falência de órgãos, e contribuindo para salvar vidas 
comprometidas. Busca-se trabalhar em parceria com o Hospital Regional do Oeste de Santa Ca-
tarina, junto às escolas públicas dos Municípios de Palmitos e Chapecó, afim de integrar alunos 
da educação fundamental, hospital e Universidade. 

social

público beneFiciado

s�650 pessoas diretamente, através de pales-
tras ministradas a estudantes do ensino mé-
dio e profissionalizante dos cursos técnicos 
em enfermagem, radiologia, estética, análi-
ses clínicas e massoterapia. De forma indi-
reta, a informação se propagou via rádio à 
população de Palmitos e via TV à comuni-
dade chapecoense e a todo o Estado de San-
ta Catarina. A informação veiculou também 
em páginas virtuais para todo o estado.

impacto prodUzido

s�Disseminação da informação e sensibilização 
da população sobre a importância da doação 
de órgãos através das ações do projeto.

Incentivo a 
Doação de Órgãos 

e Tecidos Humanos 
UDESC/CEO

Fonte: ceo



42

Noções Básicas de Geodésia  
e Navegação com GPS

Este projeto de extensão foi desenvolvido com objetivo de levar conhecimento e trocar experi-
ências com produtores rurais, técnicos do setor agropecuário e alunos do ensino fundamental, 
médio e superior da Região Oeste de Santa Catarina, na área de Geodésia e do Sistema de Po-
sicionamento Global (GPS). Objetivou-se aprimorar o grau de qualificação e de capacitação das 
pessoas envolvidas, transmitindo noções básicas sobre Geodésia e navegação com uso do GPS, 
tecnologia que pode ser utilizada no setor agropecuário. O projeto foi desenvolvido em parceria 
com o Instituto Federal Catarinense de Educação, localizado em Concórdia, sendo ministradas 
cinco edições do curso “Noções Básicas de Geodésia e Navegação com GPS”. Cada edição do 
curso teve duração de dezesseis horas, onde ministrou-se aulas teóricas e práticas utilizando 
navegação com GPS. Os cursos foram desenvolvidos com objetivo de difundir tecnologias e 
também como oportunidade de troca de experiências com pessoas que necessitam do apoio des-
ta tecnologia. A metodologia adotada permitiu o diálogo entre os participantes. 

social

público beneFiciado

s�Em cinco edições o projeto capacitou direta-
mente mais de 70 participantes. Consideran-
do-se que os participantes podem se tornar 
multiplicadores do conhecimento, amplia-se 
de forma significativa o número de pessoas 
beneficiadas com o projeto.

impacto prodUzido 
s�Foi possível  aprimorar o grau de qualificação 

e de capacitação das pessoas envolvidas, trans-
mitindo noções básicas sobre Geodésia e nave-
gação com uso do GPS, tecnologia que pode 
ser utilizada no setor agropecuário; 
s�O projeto foi desenvolvido em parceria com o 

Instituto Federal Catarinense de Educação, lo-
calizado em Concórdia/SC.

Noções Básicas  
de Geodésia  
e Navegação  
com GPS 
UDESC/CEO

Fonte: ceo
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Rede de Jovens 
Promotores de Saúde 
na Prevenção das 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e da 
Gravidez Precoce 
UDESC/CEO

público beneFiciado

s�Sete jovens adolescentes, sete professores, 
sete acadêmicos, sete pais de adolescentes 
e aproximadamente 300 pessoas da comu-
nidade local.

Rede de Jovens Promotores de Saúde 
na Prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e da Gravidez Precoce

O projeto desenvolveu oficinas de reflexões sobre sexualidade, gravidez e doenças sexualmente 
transmitidas (DST), com enfoque maior para o HIV/AIDS, para a comunidade escolar de ado-
lescentes da rede municipal e estadual do ensino fundamental da 7a e 8a séries, no município 
da Palmitos. Com a intenção de que sejam incorporadas atitudes de transformação, utilizou-se 
metodologias de Paulo Freire que propõem a problematização como ponto de partida para 
a discussão e o diálogo como instrumento de construção coletiva de pensar e fazer saúde. A 
proposta do projeto buscou integrar as atividades curriculares da disciplina de Enfermagem 
Comunitária IV e V, atuando na promoção da saúde através de uma proposta de educação 
transformadora de uma realidade social em que os sujeitos interagem entre si e criam caminhos 
melhores para vivenciarem a sua sexualidade. 

impacto prodUzido

s�Acredita-se que acadêmicos, professores, esco-
la e sobretudo o público de adolescentes e seus 
familiares se beneficiaram com as atividades 
do projeto, pois foram abordadas informações 
e orientações que envolvem não só a sexuali-
dade, como também foram gerados temas que 
envolvem as relações humanas, a afetividade e 
a responsabilidade na sexualidade. 

social

Fonte: ceo
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Inclusão Social 

A troca de experiências entre comunidade e Universidade é um processo importante à formação 
do acadêmico e ao desenvolvimento da população. Em sua edição de 2011, o programa centra-
lizou suas ações em jovens e demais pessoas da comunidade. Atividades desenvolvidas foram 
os projetos “Despertando Talentos”, “A Prática do Futebol como Forma de Inclusão Social” e 
“Dança de Rua para a Comunidade”. O primeiro projeto ofereceu cursos de informática básica 
direcionados a jovens do município de São Bento do Sul, objetivando ensinar e treinar o público 
na área da informática, inserindo-os na inclusão digital, com noções de sistema operacional, edi-
tor de textos e planilhas eletrônicas. As aulas foram realizadas no laboratório de informática da  
UDESC/CEPLAN. O projeto “A Prática do Futebol como Forma de Inclusão Social” teve como 
objetivo promover através do esporte a disciplina aplicada no desenvolvimento das atividades de 
educação das regras no Futebol, envolvendo a população de São Bento do Sul e região. Por fim, o 
projeto dança de rua para a comunidade objetivou incentivar as pessoas a participarem da ação 
de inclusão social, praticando exercícios físicos através da dança, envolvendo pessoas de todas as 
idades e classes sociais, promovendo o crescimento cultural e a inclusão da comunidade.

social

público beneFiciado

s�Alunos do ensino fundamental, médio e su-
perior, de diferentes faixas etárias; 
s�A ação contou com a participação de apro-

ximadamente 115 jovens da cidade de São 
Bento do Sul.

impacto prodUzido

s�O Programa não só proporcionou aos alunos 
adquirirem conhecimento básico nas áreas 
abordadas, como também permitiu levar à co-
munidade uma formação mais humana.

Fonte: ceplan

Inclusão Social 
UDESC/CEO
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impacto prodUzido

 s�Foi oportunizada uma reflexão sobre os avanços 
científicos e tecnológicos do âmbito local ao glo-
bal, ampliação de conhecimentos teórico-práti-
cos através de oficinas ofertadas e a troca de ex-
periências entre acadêmicos e alunos egressos 
do Curso de Especialização em Gestão Ambien-
tal, sendo enfatizado em todos os momentos o 
tripé ensino, pesquisa e extensão como mola 
propulsora para o sucesso do evento.

social

O seminário de ciência e tecnologia é um evento anual promovido pela UDESC/CEPLAN com o 
fito de proporcionar à comunidade acadêmica e sociedade em geral palestras e oficinas vocacio-
nadas com o referido tema. Nesse sentido, optou-se em  dividir este evento em subtemas através 
de três ações, respectivamente: “Palestras do Seminário de Ciência & Tecnologia 2011 CEPLAN/
UDESC”; “Oficinas do Seminário de Ciência & Tecnologia 2011 CEPLAN/UDESC” e “Gestão 
da Sustentabilidade Práticas e Desafios CEPLAN/UDESC 2009-2010”. Foram convidados alunos 
concluintes do Curso de Especialização lato-sensu em Gestão Ambiental, promovido pela UDESC 
a apresentarem suas pesquisas vocacionadas para o tema em questão. Promoveu-se nesse evento 
um ciclo de palestras, sendo duas a cada dia, totalizando seis. 

Seminário de Ciência & Tecnologia 2011

público beneFiciado

s�200 acadêmicos da UDESC e 50 participantes 
oriundos de outras instituições universitárias 
e demais segmentos sociais em nível regional.

Seminário 
de Ciência & 
Tecnologia 2011 
UDESC/CEPLAN

Fonte: ceplan
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Laboratório de Aprendizado  
em Serviços Públicos — LASP
O propósito do programa foi desenvolver um Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos 
(LASP), envolvendo docentes, discentes, técnicos universitários, gestores públicos e a comunidade 
para a discussão de conceitos essenciais para a administração pública e a realização de atividades 
de ensino, apoio a instituições governamentais e gestores públicos, além de incentivo a participação 
na esfera pública por parte da sociedade. Os três projetos do LASP foram: 1. Bússola Municipal: 
indicadores de desempenho e reflexos no desenvolvimento sustentável; 2. Formação Cidadã; 3. 
Multiplicador do Conhecimento: universidade, gestores municipais e comunidade no fortalecimen-
to da formação comunitária. Como resultados principais, o programa, envolvendo diversos setores 
da sociedade, produziu indicadores econômicos para prefeituras; realizou cursos para gestores, 
especialmente para conselheiros municipais; e promoveu atos públicos e encontros educativos, vi-
sando despertar para a responsabilidade fiscal e para a consciência cidadã.

social

público beneFiciado

s�Acadêmicos, professores e técnicos uni-
versitários da unidade de Florianópolis 
ESAG/UDESC. Instituições públicas e pri-
vadas, entidades do terceiro setor, socieda-
de civil, funcionários públicos, líderes polí-
ticos e comunitários.

impacto prodUzido 
s�O preparo para a cidadania, para o trabalho 

como conselheiros municipais e para produ-
ção de indicadores são elementos que consti-
tuem impacto científico; 
s�O impacto econômico está presente na pro-

dução de indicadores de desempenho que 
servem de guia para a avaliação das ações 
das prefeituras municipais; 
s�O impacto social encontra-se na formação ci-

dadã com o preparo das pessoas para o pleno 
exercício do seu papel de cidadão e também 
no preparo dos conselheiros municipais, es-
pecialmente na área da saúde;
s�Criou-se consciência sobre as dificuldades 

da mobilidade urbana e da poluição de toda 
ordem no espaço urbano.

Laboratório de 
Aprendizado  
em Serviços 

Públicos — LASP 
UDESC/ESAG
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ESAG  
Comunidade  
UDESC/ESAG

público beneFiciado

s�Gestores de Organizações da Sociedade Ci-
vil, gestores públicos que atuam junto a co-
munidades e projetos sociais, acadêmicos, 
professores, e técnicos universitários.

ESAG Comunidade

O Programa teve como foco fortalecer a rede social local e promover o desenvolvimento comu-
nitário e foi estruturado em três eixos complementares. O primeiro eixo refere-se ao apoio ao 
desenvolvimento institucional das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e o incentivo à sua ar-
ticulação microrregional, por meio da formação de gestores de OSCs com cursos e seminários rea-
lizados ao longo do ano. O segundo eixo, refere-se ao fomento à participação cidadã de indivíduos 
e empresas, por meio da divulgação dos resultados da pesquisa Conhecendo o Investidor Social 
da Grande Florianópolis. Finalmente, o terceiro eixo correspondeu ao projeto Desenvolvimento 
Comunitário e incluiu o incentivo à participação cívica dos membros da comunidade acadêmica. 

impacto prodUzido

s�As ações desenvolvidas buscaram difundir os 
resultados das pesquisas realizadas no que se 
refere aos temas tratados no programa; 
s�O impacto refere-se ao desenvolvimento ins-

titucional das organizações beneficiadas, a 
ampliação e reforço da relação universidade/
comunidade, a promoção da participação cí-
vica no seio da UDESC, e a ações de educação 
ambiental junto a comunidade de Ratones.

social

	  

Fonte: esaG
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Escritório de Projetos — PMO ESAG — UDESC/ESAG

público beneFiciado

s�Os beneficiados pelas ações do Escritório de 
Projetos PMO foram os servidores da pre-
feitura municipal e suas respectivas secre-
tarias e órgãos vinculados;
s�Demais alunos e professores da ESAG/

UDESC vinculados por meio da elaboração, 
execução e gerenciamento dos projetos, que 
são beneficiados por meio da agregação de 
conhecimento proporcionada a eles; 
s�Gestores de organizações do terceiro setor; 
s�E indiretamente também é beneficiada toda 

a sociedade da Grande Florianópolis por 
meio dos recursos captados para os projetos.

Escritório de Projetos — PMO ESAG

O Escritório de Projetos — PMO foi criado em 17 de junho de 2009 e desde então vem atuando 
numa parceria entre a ESAG e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Ci-
ência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável. Criou-se o escritório com o intuito 
de fomentar recursos e atender as necessidades da Prefeitura visando à ampliação do atendimento 
das demandas públicas e sociais da cidade por meio da elaboração de projetos de captação de re-
cursos, análise de viabilidade econômico-financeira e gerenciamento de projetos. O objetivo deste 
programa é aproximar os acadêmicos e professores das demandas públicas e legítimas dos muni-
cípios. O programa possui três projetos: Apoio a Elaboração de Projetos; Divulgação de Fontes de 
Recursos; Capacitação de Servidores da PMF e Gestores de ONGs.

impacto prodUzido

s�Atendimento das necessidades da Prefeitura 
visando à ampliação do atendimento das de-
mandas públicas e sociais da cidade por meio 
da elaboração de projetos de captação de re-
cursos, análise de viabilidade econômico-fi-
nanceira e gerenciamento de projetos.

social

	  

Fonte: esaG
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ESAG Sênior

O programa objetiva construir e consolidar uma ação de ensino voltada para a meia-idade. Sua 
gestão acadêmica, administrativa e financeira é conduzida por graduandos e professores per-
tencentes ao quadro da própria instituição. A ESAG Sênior forma sua nona turma no Projeto 
de Atualização Acadêmica, que consiste numa proposta de educação continuada em Adminis-
tração e sua décima turma de acordo com a nova resolução do programa. Esta incorporou as 
ações dos projetos Eventos e Parcerias, desenvolvidos anteriormente em único projeto focado 
na criação de Redes de Aprendizagem que proporcionam o intercâmbio de conhecimento e ex-
periências entre alunos, ex-alunos, organizações externas e comunidade acadêmica, ampliando 
a formação teórica desenvolvida no Projeto Acadêmico. Como resultado, nota-se a ampliação 
dos horizontes de conhecimento dos alunos e do número de organizações e pessoas envolvidas 
direta ou indiretamente com o programa. O terceiro projeto, o Voluntariado, visa a criação de 
oportunidades para que os alunos sedimentem os conhecimentos adquiridos caracterizando-se 
por desenvolver ações voluntárias junto a organizações do terceiro setor.

social

público beneFiciado

s�Pessoas com idade igual ou superior a 45 
anos e com ensino médio completo.

impacto prodUzido

s�A ESAG Sênior proporciona o impacto social 
de duas formas. Primeiro, através dos benefi-
ciados diretos, ou seja, membros da comuni-
dade formados pelo programa. Segundo, por 
meio das organizações e comunidade onde os 
alunos, bolsistas e professores atuam e desen-
volvem projetos ao decorrer do curso.
s�Como o programa tem em sua rotina processos 

administrativos e educacionais, que consequen-
temente geram impacto ao meio ambiente, foi es-
tabelecida  uma parceria com o Programa de Ex-
tensão Ecoeficiência ESAG, visando a ampliação 
do processo de gestão ambiental da instituição. 
Este trabalho foi desenvolvido na décima, onde 
foram levantadas informações a respeito das 
maiores fontes de emissão de carbono e elabora-
das sugestões de como amenizar esses impactos.

ESAG 
Sênior 
UDESC/
ESAG	  

Fonte: esaG
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impacto prodUzido

 s�Houve impacto social, pois tanto a equipe pe-
dagógica que planeja o “Programa Campeões 
da Vida”, quanto os responsáveis pelos edu-
candos em situação de vulnerabilidade social, 
os próprios educandos e educadores foram 
ouvidos e puderam externalizar suas opi- 
niões sobre o programa. Estas estão sendo 
analisadas e sistematizadas, e na continuação 
do projeto de extensão irão gerar subsídios 
para melhoria dos pontos frágeis e manuten-
ção dos pontos fortes do programa.

social

O Instituto Guga Kuerten é uma organização não governamental que tem como objetivo institu-
cionalizar ações sociais por meio de um processo educativo que utiliza o esporte como estratégia 
de ensino para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para tanto atua no 
contra-turno escolar, por meio de vários programas: Fundo de Apoio a Projetos Sociais; Progra-
mas de Ações Especiais e Programa de Esporte e Educação Campeões da Vida. O Programa de 
Esporte e Educação Campeões da Vida é desenvolvido em vários núcleos — Itacorubi, Saco Gran-
de, Palhoça e São José — já tendo sido realizado também no núcleo Lagoa da Conceição durante 
cinco anos. São realizadas avaliações parciais do desenvolvimento das ações sociais do referido 
programa, contudo, nunca foi realizada uma avaliação do impacto destas ações na vida dos ex-
participantes. Este projeto buscou mensurar tal impacto por meio da definição de indicadores; 
realização de entrevistas com os ex-participantes e seus familiares, professores e educadores, bem 
como por meio da comparação entre o grupo tratado e o grupo controle que possui características 
econômicas, sociais e demográficas similares, mas não participou do programa em foco.

Campeões da Vida

público beneFiciado

s�O público alvo é composto por ex-partici-
pantes do programa Campeões da Vida — 
núcleo Itacorubi e seus familiares; 
s�A equipe de planejamento e os educadores 

do referido programa; 
s�Os professores das escolas onde os ex-partici-

pantes estudaram, bem como por crianças e 
adolescentes que formam o grupo de controle.

Campeões 
da Vida 

UDESC/
ESAG 	  

Fonte: esaG
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Fases de Desenvolvimento  
Profissional de Professores do Ensino 
Médio em Situações de Inovações

O projeto visa analisar o papel do professor em contextos de atualização curricular. Tomando 
como pano de fundo a inserção da Física Moderna e Contemporânea na sala de aula do ensino 
médio, buscou-se delimitar os aspectos referentes à prática e à formação docente. A questão de 
fundo abordada é se as fases de desenvolvimento propostas por Huberman, a partir do tempo 
de experiência docente, se constituem em uma boa maneira de caracterizar a atuação docente em 
contextos de inovação curricular. Para alcançar o objetivo do projeto, pretende-se estudar um 
grupo de noventa professores. A partir de questionário e entrevista semiestruturada, buscou-se 
analisar as fases de desenvolvimento profissional dos professores de física do ensino médio, que 
participaram de um projeto de inovação curricular na implementação de sequências didáticas 
de ensino e aprendizagem sobre Física Moderna.

social

público beneFiciado

s�Professores do ensino superior e do ensino 
médio, pesquisadores na área de ensino de 
ciências.

impacto prodUzido

s�Foi analisado  o  papel  do  professor  em  con-
textos  de  atualização  curricular.  

Fonte: cct
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público beneFiciado

s�Comunidade do Monte Cristo.

Uma Plataforma de Saberes e Desejos
Compartilhados em Arte Pública com a 
Comunidade do Monte Cristo

Esta pesquisa atua em parceria com a Comunidade do Monte Cristo por meio dos agentes sociais 
que desenvolvem o Projeto “Revolução dos Baldinhos”, tendo como destaque o cruzamento entre 
o uso de referentes e de processos criativos que estimulem o convívio e a produção de desconti-
nuidades. Tendo como meio a realização de hortas verticais executadas a partir da recuperação de 
pneus automotivos, o objetivo principal desta pesquisa está voltado a descentrar o ato criativo a 
todos os participantes por meio de táticas criativas baseadas no princípio da descontinuidade, na 
qual as relações com o outro, com o objeto e consigo mesmo podem ser reinventadas.

impacto prodUzido

s�Visa propiciar que o processo criativo acon-
teça de forma coletiva e descentralizada a to-
dos os participantes, de modo que a autoria 
seja diluída durante a realização das hortas 
verticais. É um projeto de índole complexa 
que transita entre educação ambiental, sus-
tentabilidade e criatividade na comunidade 
do Monte Cristo. 

social

Fonte: ceart
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Dimensões Perceptivas e  
Imaginativas: Olhares de Crianças e  
Jovens sobre Contextos da Cidade

A proposta da pesquisa é identificar e analisar manifestações perceptivas e imaginativas de 
crianças e jovens com necessidades especiais e em situação de risco social em suas experiências, 
vivências e olhares sobre contextos sociais e sobre o cotidiano da cidade. Parte-se da compreen-
são de que os sujeitos são compreendidos como agentes com participação ativa na construção 
da realidade e são simultaneamente constituídos por ela nas relações e interações que estabe-
lecem no contexto coletivo. 

social

público beneFiciado

s�Serão participantes da pesquisa 30 sujeitos, 
na faixa etária compreendida entre 7 e 18 
anos, assim especificados: 10 crianças e 10 
jovens com necessidades especiais (jovens 
que ultrapassam a idade escolar, enfrentam 
o desafio de manter-se integrados em outros 
contextos sociais e institucionais de apren-
dizagem e de convivência), e 5 crianças e 5 
jovens em situação de risco social, indepen-
dentemente do sexo e nível socioeconômicos.

impacto prodUzido

s�Contribuir para o planejamento socioeducati-
vo em instituições públicas, como emprego de 
ações educativas visuais mediadas que con-
templem dimensões perceptivas, imaginati-
vas e estéticas nas relações que se estabelecem 
entre as pessoas e destas com os espaços e con-
textos do cotidiano da cidade, vistos também 
como mediadores na constituição psíquica, so-
cial e cultural destes sujeitos. 

Fonte: ceart
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impacto prodUzido

s�O banco de dados em teatro para o desenvol-
vimento de comunidades tem gerado diver-
sos artigos publicados em revistas científicas 
ou capítulos de livros; 
s�Foi organizado também o evento “Teatro e co-

munidade: interações, dilemas e possibilida-
des”, com apoio do CNPq. 

social

Esta pesquisa tem como objetivo a continuidade da criação de um Banco de Dados sobre teatro 
em comunidades, iniciado em 2005, aprofundando o mapeamento das práticas existentes no Brasil 
através do estímulo ao preenchimento do formulário online e da pesquisa sobre práticas específicas 
desta modalidade teatral. O olhar sobre as práticas estudadas estaria vinculado ao entendimento 
de diferentes elementos que identificam essas práticas como: a incorporação de manifestações cul-
turais populares; as especificidades do tratamento dado ao teatro de formas animadas, etc. Entre 
as estratégias previstas para continuidade da coleta de dados sobre o teatro em comunidades e o 
aprofundamento da reflexão sobre as práticas existentes, destacam-se a criação e manutenção de 
um site sobre teatro em comunidades, a organização de uma conferência e a organização e edição 
de um número especial da revista Urdimento dedicado a esta modalidade teatral.

Banco de Dados em Teatro para o 
Desenvolvimento de Comunidades: 
Práticas Teatrais Comunitárias Influenciadas 
pelo Grupo de Teatro Ventoforte

público beneFiciado

s�Grupos de teatro comunitário no território 
nacional.

Fonte: ceart
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Projetos de Pesquisa Vinculados  
ao Programa de Extensão “Grupo de 
Estudos da Terceira Idade (GETI)”

Implantado na UDESC em 22 de setembro de 1989, o Grupo de Estudos da Terceira Idade tornou-se 
um programa de extensão permanente, demonstrando sua relevância acadêmica, científica e social. 
Oferece uma série de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas. Proje-
tos de Pesquisa vinculados: “Idosos Longevos e a Prática de Atividade Física”; “Academia da Me-
lhor Idade de Joinville: Características Ambientais e Nível de Atividade Física dos Idosos” e “Estilo 
de Vida de Idosos Centenários: Hábitos de Atividade Física e Nível de Vulnerabilidade”.

social

público beneFiciado

s�Idosos praticantes de exercícios físicos.
impacto prodUzido 
s�O Programa atendeu aproximadamente 300 

idosos em 2011.

Projetos de 
Pesquisa 
Vinculados  
ao Programa de 
Extensão “Grupo 
de Estudos da 
Terceira Idade 
(GETI)” 
UDESC/CEFID
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Projetos de Pesquisa Vinculados ao 
Programa de Extensão “Núcleo de Cardiologia 
e Medicina do Exercício”

O Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício (NCME) desenvolve projetos de ensino, pesqui-
sa e extensão no CEFID/UDESC desde 1991. É referência no Brasil quando se trata de prevenção e 
reabilitação de doenças crônico-degenerativas, atendendo em média 3.500 pessoas por ano. Proje-
tos de pesquisa vinculados: “Qualidade de Vida e Capacidade Funcional de Pacientes com Insufi-
ciência Cardíaca”; “Atividade Física na Pré-eclâmpsia e Hipertensão Gestacional” e “Sexualidade 
em Participantes do Programa de Reabilitação do NCME com IC”.

social

público beneFiciado

s�Participantes de programas de reabilitação 
cardiopulmonar e metabólica.

impacto prodUzido

s�Atendimento de 200 pacientes.

Projetos de Pesquisa 
Vinculados ao 
Programa de 
Extensão “Núcleo 
de Cardiologia 
e Medicina do 
Exercício” 
UDESC/CEFID
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Projetos de 
Pesquisa 
Vinculados 
ao Programa 
de Extensão 
“Treinamento 
para Crianças, 
Jovens, Adultos 
e Pessoas com 
Deficiência” 
UDESC/CEFID

público beneFiciado

s�Crianças, jovens, adultos e pessoas portado-
ras de deficiência.

Projetos de Pesquisa Vinculados  
ao Programa de Extensão  
“Treinamento para Crianças, Jovens,  
Adultos e Pessoas com Deficiência”

O programa oferece treinamento gratuito em atletismo para grupos de crianças, crianças e jo-
vens e pessoas portadoras de deficiência. As atividades são desenvolvidas nas instalações es-
portivas do CEFID/UDESC, com métodos de avaliação e treinamento adequados a cada um 
desses públicos. Projetos de pesquisa vinculados: “Suplementação com bicarbonato de sódio: 
desempenho e alterações na força muscular durante e após exercícios supra máximos no ciclis-
mo” e “Comparação das respostas fisiológicas em diferentes sessões de treinamento intervalado 
de alta intensidade em atletas e não atletas”.

impacto prodUzido

s�O Programa atendeu em 2011 o total de 90 
pessoas dentre o público beneficiado.

social

Fonte: ceFid
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Projetos de 
Pesquisa 

Vinculados  
ao Programa 
de Extensão 

“Psicologia do  
Esporte e do 

Exercício 
Aplicada à 

Saúde” 
UDESC/CEFID

público beneFiciado

s �Mulheres portadoras da Síndrome da Fi-
bromialgia.

Projetos de Pesquisa Vinculados  
ao Programa de Extensão “Psicologia do  
Esporte e do Exercício Aplicada à Saúde”

O programa de extensão Psicologia do Esporte e do Exercício Aplicada à Saúde oferece avalia-
ção e tratamento para pessoas diagnosticadas com a síndrome da fibromialgia. O tratamento 
tem uma abordagem multidisciplinar, sob o enfoque da Psicologia do Exercício. As atividades 
são desenvolvidas nas dependências do CEFID/UDESC. Projetos de pesquisa vinculados: “Efei-
tos da prática de caminhada, musculação e alongamento sobre variáveis físicas e psicológicas de 
pessoas com Síndrome da Fibromialgia”.

impacto prodUzido

s�Participaram 84 pessoas das atividades.

social

Fonte: ceFid
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Projetos de Pesquisa Vinculados 
ao Programa de Extensão 
“Brincando de Respirar”

O programa de extensão Brincando de Respirar oferece assistência fisioterapêutica a crianças 
e adolescentes com disfunções cardíacas e respiratórias. Também promove palestras e oficinas 
educativas aos pais, responsáveis e cuidadores desses pacientes. Projetos de pesquisa vincula-
dos: “Reequilíbrio Tóraco Abdominal em recém-nascidos saudáveis, prematuros e com doenças 
cardiopulmonares: efeitos em parâmetros termográficos e cardiorrespiratórios no comporta-
mento, na dor e no esforço respiratório”.

social

público beneFiciado

s�Crianças e adolescentes com disfunções car-
díacas e respiratórias.

impacto prodUzido

s�Foram realizados 96 atendimentos e 7 avalia-
ções em 44 pacientes.                

Projetos de 
Pesquisa 
Vinculados 
ao Programa 
de Extensão 
“Brincando de 
Respirar” 
UDESC/CEFID
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impacto prodUzido

 s�Foram atendidos 13 pacientes.

social

O NuReab é um grupo voltado para a assistência a pacientes com doenças pulmonares crônicas e 
para o fomento da aprendizagem acadêmica e profissional da saúde e da pesquisa científica volta-
da a Reabilitação Pulmonar. O grupo tem por objetivo desenvolver atividades de extensão, ensino 
e pesquisa no que se refere à avaliação, prevenção e reabilitação de doenças pulmonares crônicas, 
bem como de educação dos pacientes e seus familiares, visando à melhora dos sintomas, da capa-
cidade funcional e da qualidade de vida e a promoção de hábitos saudáveis de vida. Projetos de 
pesquisa vinculados: “Efeito do freno labial na capacidade inspiratória, resistência de vias aéreas 
e tolerância ao exercício em pacientes com DPOC” e “Resposta fisiológica e estresse oxidativo in-
duzido por atividades de vida diária em pacientes com DPOC”.

Projetos de Pesquisa Vinculados  
ao Programa de Extensão  
“Núcleo de Reabilitação Pulmonar”

público beneFiciado

s �Indivíduos com doenças pulmonares crô-
nicas.

Projetos de 
Pesquisa 
Vinculados  
ao Programa de 
Extensão  
“Núcleo de 
Reabilitação 
Pulmonar” 
UDESC/CEFID
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Estudo da Degradação de Ácido  
Ascórbico em Sucos de Frutas Adquiridas 
no Comércio de Pinhalzinho/SC

Este trabalho tem como objetivo estudar a degradação de ácido ascórbico em sucos de frutas cí-
tricas armazenados sob diferentes regimes de temperatura constante. Tal estudo possibilitará que 
se faça um cálculo mais adequado do shelf-life do produto, o qual, em geral, não é estabelecido em 
função da temperatura. As amostras serão armazenadas a diferentes temperaturas e serão utiliza-
das as seguintes frutas cítricas: limão-tahiti, tangerina-murcote e laranja-valência, as quais serão 
adquiridas em estabelecimento comercial localizado em Pinhalzinho/SC. O teor de ácido ascór-
bico será medido através de titulação com 2,6 dicloroindofenol-Sódio (DCFI) e as medidas serão 
feitas em triplicata de 15 em 15 dias pelo período de 2 meses. A partir dos resultados obtidos, a 
degradação do teor de ácido ascórbico em função do tempo e da temperatura de armazenamento 
será modelada através de equações diferenciais, as quais possibilitarão que se quantifique a influ-
ência dessas variáveis sobre o shelf-life dos produtos finais.

social

público beneFiciado

s�Empresas produtores de sucos e consumido-
res destes produtos.

impacto prodUzido 
s�Foi estudada a degradação de ácido ascórbico 

em sucos de frutas cítricas armazenados sob 
diferentes regimes de temperatura constante;
s�Um artigo científico originado deste trabalho 

foi premiado em primeiro lugar na área de 
qualidade de alimentos no XI Encontro Regio-
nal Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
(XI ERSCTA), realizado em Curitiba em 2010, 
evidenciando sua importância na área de pre-
servação, qualidade e segurança alimentar.

Fonte: ceo
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público beneFiciado

s�O trabalho visa beneficiar principalmente o 
setor produtivo. Quando estiver concluído, 
ele poderá ajudar na criação de sistemas 
de informação que poderão auxiliar as em-
presas a produzir alimentos de forma mais 
segura para o consumidor, tendo em vista 
que possibilitará a estimativa da influência 
exercida por flutuações de temperatura e 
outros fatores ambientais na população mi-
crobiana inerente a cada alimento.

Emprego de Modelos Matemáticos  
para Estudo do Crescimento de Populações  
de Micro-organismos no Leite
Este trabalho tem por objetivo estudar o comportamento de populações de micro- 
organismos através do emprego de modelos matemáticos. Tais modelos consistem no uso de 
equações diferenciais, as quais serão empregadas com o intuito de se estudar o crescimento de 
populações de micro-organismos em alimentos, sendo que o alimento escolhido para tal estudo 
será o leite. A utilidade deste estudo é que ele proporciona um melhor entendimento sobre a 
influência exercida por fatores ambientais como a temperatura, o pH e a quantidade de água 
sobre o crescimento de populações de determinados micro-organismos e como estas variáveis 
atuam em conjunto sobre essas populações.

impacto prodUzido

s�Realização do estudo do comportamento de 
populações de micro-organismos através do 
emprego de modelos matemáticos.

social

Fonte: ceo



63

Análise e Tratamento de Águas  
Utilizando Processos Eletroquímicos

Este trabalho tem por objetivo estudar e propor tratamento através de métodos eletroquímicos; na 
primeira fase será usado o método de Fenton para tratamento de água proveniente de dois cursos 
de lajeados localizados na região de Pinhalzinho/SC. Para tal fim, serão coletadas amostras de 
água em diferentes pontos dos mesmos e serão feitas análises físico-químicas para caracterização 
das propriedades das amostras coletadas. Em um momento posterior, será aplicada a reação de 
Fenton nas amostras a fim de se quantificar a variação na Demanda Química de Oxigênio gerada 
por essa reação e a partir do resultado será feita uma análise de regressão com o intuito de se des-
crever de forma matemática os efeitos do reagente de Fenton.  

social

público beneFiciado

s�População de Pinhalzinho/SC, que é benefi-
ciada pela melhoria da qualidade da água 
para consumo humano.

impacto prodUzido

s�Alternativa de tratamento da água através 
de métodos eletroquímicos que não poluem 
o ambiente. 

Fonte: ceo
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impacto prodUzido

s�No contexto atual onde o convívio entre ado-
lescentes e pais sofre influência da moderni-
dade, muitos pais passam um grande perío-
do fora de casa e consequentemente mantêm 
menor contato com os filhos, propiciando um 
déficit de comunicação, afastando o jovem do 
ambiente e dos valores familiares, deixando-
os suscetíveis à violência urbana. Diante disso, 
a enfermagem exerce um papel importante na 
proteção dos riscos e na minimização das vul-
nerabilidades presentes na adolescência. 

social

Este trabalho descreve o processo de adolescer que, por si só, confere a esta fase determinado 
grau de vulnerabilidade exigindo atenção e cuidados especiais. O projeto tem por objetivo co-
nhecer como o enfermeiro, inserido na Estratégia Saúde da Família (ESF), percebe e atua nas 
situações de vulnerabilidade dos adolescentes do município de Chapecó/SC. 

Como o Enfermeiro Percebe e Atua nas  
Situações de Vulnerabilidade dos Adolescentes 
do Município de Chapecó/SC

público beneFiciado

s�O enfermeiro obterá uma maior organização 
dos cuidados em saúde, fortemente relacio-
nados e sustentados pelo trabalho de enfer-
magem, exigindo intervenções culturalmen-
te congruentes aos adolescentes.

Fonte: ceo
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Os Riscos Ocupacionais e os Agravos à 
Saúde no Ambiente de Trabalho dos 
Profissionais da Enfermagem na Estratégia 
Saúde da Família no Município de Chapecó/SC

Os trabalhadores de Enfermagem que atuam na atenção básica em saúde estão expostos a di-
versos riscos ocupacionais e agravos a sua saúde, ficando suscetíveis a doenças e acidentes de 
trabalho. Este projeto de pesquisa tem por objetivo identificar os riscos ocupacionais e agravos à 
saúde no ambiente de trabalho dos profissionais da enfermagem da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), no município de Chapecó/SC. 

social

público beneFiciado

s�Esse estudo poderá contribuir para o diag-
nóstico da situação da saúde ocupacional 
dos trabalhadores de enfermagem, como 
também trazer elementos para a melhoria 
dos ambientes de trabalho.  

impacto prodUzido 
s�Estudar a saúde do trabalhador da saúde se faz 

importante, uma vez que há um grande núme-
ro de profissionais dessa área adoecendo no 
exercício de suas funções de trabalho; 
s�É necessário o desenvolvimento de ações de 

vigilância dos riscos e dos agravos presentes 
no ambiente laboral, com objetivo à proteção 
e a promoção da saúde dos profissionais de 
enfermagem; 
s�De acordo com o Ministério da Saúde, a re-

dução da exposição aos riscos ocupacionais 
do trabalhador de saúde ocorre com medi-
das simples.

Fonte: ceo
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público beneFiciado

s�Enfermeiros que prestam serviço nos Cen-
tros Integrados de Saúde pertencentes à Se-
cretaria de Saúde do município de Chapecó.

Sistematização da Assistência de 
Enfermagem — SAE: um Instrumento de  
Trabalho Necessário à Profissão

Este projeto tem o objetivo de identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem — SAE. A possibilidade de realizar este estudo pode contribuir 
para a implantação da SAE ou do Processo de Enfermagem, haja vista que não está implantada 
nesta instituição. Os enfermeiros poderão refletir sobre a temática e identificar as teorias de en-
fermagem que permeiam as suas atividades. Com isso, munir-se de competências e habilidades 
para propor o cuidado de forma sistematizada, atendendo a legislação vigente de modo coeren-
te e sustentado por um referencial teórico. Assim, adquirir a visibilidade e autonomia apontadas 
nas potencialidades e desejada por todos.

impacto prodUzido

s�No acompanhamento de atividades teórico-
práticas e estágios realizados nas instituições 
de saúde os docentes têm notado que os en-
fermeiros, na sua maioria, não realizam o cui-
dado de enfermagem de forma sistematizada. 
Ao fazer tais práticas, percebe-se que a reali-
zação do processo de enfermagem ou da SAE 
com os estudantes não desperta nos enfermei-
ros assistenciais a curiosidade pelo método, 
pois estes focalizavam sua atuação nos pro-
cedimentos técnicos, nas normas e rotinas já 
estabelecidas, sem, contudo, parecerem estar 
fundamentadas em um referencial teórico.

social

Fonte: ceo
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Laboratório de Demonstrações  
e Ensino de Física (LABDEF)  

O projeto visa à manutenção de um espaço destinado à vivência com a ciência através de expe-
rimentos, proporcionando a interação dos jovens com o universo científico, despertando nestes 
o gosto pelo estudo e pela ciência, além de colaborar no sentido de melhorar seu desempenho 
escolar nas matérias científicas. A principal função do LABDEF é tornar o conhecimento científico 
acessível a todos de forma clara e concisa, explorando-se o lado lúdico do ensino para torná-lo 
mais agradável e atrativo, despertando assim o interesse do público em aprender. 

social

público beneFiciado

s�Alunos de escolas públicas e particulares do 
Estado de Santa Catarina e a Comunidade 
em geral.

impacto prodUzido

s�Exposições e apresentações de experimentos 
que despertam o interesse do público partici-
pante das ações no estudo da ciência. 

Laboratório de Demonstrações e Ensino de Física (LABDEF)  
UDESC/CCT

Fonte: cct
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Pré-vestibular Comunitário para  
Alunos da Rede Pública de Ensino do 
Município de Laguna e Região 
Este programa de extensão teve como objetivo ofertar um curso gratuito e de qualidade para 
complementar os conhecimentos curriculares dos alunos do ensino médio de instituições públi-
cas da região de Laguna. A etapa inicial consistiu na elaboração de materiais auxiliares (aposti-
las) e preparação das aulas. Na segunda etapa realizou-se um curso intensivo nas três semanas 
que antecederam o vestibular de inverno. A terceira etapa, realizada no segundo semestre, foi 
a realização de um curso extensivo visando à preparação para os vestibulares de verão. O pro-
grama é dividido em três ações distintas, representativas das diferentes áreas de conhecimento: 
compreendendo a língua portuguesa e escrevendo com ela, da história da arte à prática do de-
senho e multiplicando o conhecimento das exatas.

social

público beneFiciado

s�60 alunos da Rede Pública de Ensino do Mu-
nicípio de Laguna.

impacto prodUzido 
s�O público beneficiado pelo projeto obteve 

preparação adequada para realização dos 
vestibulares;
s�Pode-se destacar que dos 17 alunos que pres-

taram o Vestibular de Inverno da UDESC, 7 
obtiveram aprovação (3 para o Curso de Ar-
quitetura e Urbanismo, 3 para o Curso de En-
genharia de Pesca e 1 para Ciência da Com-
putação — Bacharelado);
s�Estas aprovações representam aproximada-

mente 41% dos alunos.

Pré-vestibular 
Comunitário para 
Alunos da Rede Pública 
de Ensino do Município 
de Laguna e Região 
UDESC/CERES

Fonte: ceres
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Arquitetura na 
Comunidade 
UDESC/CERES

público beneFiciado

s�2.185 pessoas ligadas às comunidades de 
Vila Vitória (loteamento incentivado pelo 
poder público para população de baixa ren-
da com estimativa de 843 residências) e Pon-
ta das Pedras (área sensível ambientalmente, 
com aproximadamente 348 residências).

Arquitetura na Comunidade

O programa visa à atuação da profissão do arquiteto e urbanista junto às comunidades de baixa 
renda, o resgate do papel social da arquitetura e a aproximação dos acadêmicos da realidade 
social, ampliando a conscientização da importância da atuação do arquiteto junto às comuni-
dades menos favorecidas. Este programa é dividido em três projetos com ações distintas: 1. 
Projeto Planejar e Construir; 2. Projeto Conscientizar; e 3. Projeto Reciclar. O Projeto Planejar 
e Construir visa à produção de obras arquitetônicas e urbanas para melhorias nas comunidades 
desfavorecidas social e economicamente. O projeto Conscientizar promove a educação ambien-
tal da comunidade e da população em geral do município de Laguna. O projeto Reciclar visa à 
capacitação dos catadores de lixo deste município.

impacto prodUzido

s�O impacto social foi atingido tanto junto às 
crianças, aos adolescentes como aos adultos, 
mediante intervenções específicas de caráter 
interdisciplinar que podem ser extensivas a 
toda comunidade;
s�As atividades de educação promoveram simul-

taneamente o desenvolvimento de conheci-
mento, atitudes e habilidades necessárias à pre-
servação e melhoria da qualidade ambiental.

social

Fonte: ceres
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Cultural



71

Apresentações do Coral UDESC Joinville II — UDESC/CCT

público beneFiciado

s�Acadêmicos, Servidores da UDESC, alunos de 
escolas públicas, moradores de lar de idosos, 
comunidade do entorno da UDESC, comuni-
dade em geral dos locais de apresentações, etc.

Apresentações do Coral  
UDESC Joinville II

Este projeto pretende realizar apresentações didáticas e culturais através do canto coral em di-
ferentes locais e ocasiões. O repertório abrange música de autores diversos e diferentes estilos. 
Um dos objetivos deste projeto de extensão é proporcionar uma experiência musical para os par-
ticipantes, desenvolvendo habilidades artísticas para serem aplicadas ao canto em grupo, bem 
como fazer apresentações em que os participantes possam mostrar o que estão produzindo. O 
desenvolvimento de diversos repertórios contribui para o aprimoramento da experiência musical 
oferecida.  Outro objetivo do projeto é o de representar o centro de ensino e a UDESC em diversos 
eventos. O grupo mantém atividades de ensaio de naipes e ensaio de grupo, assim como um cro-
nograma de apresentações públicas agendadas previamente.

impacto prodUzido

s�Contando hoje com cerca de 40 (quarenta) 
participantes entre acadêmicos, professores, 
servidores e pessoas da comunidade, o Coral 
já realizou nestes seis anos de existência di-
versas apresentações para o público interno e 
externo à Universidade; 
s�No ano de 2010 o grupo montou e apresentou 

espetáculos temáticos nos diversos centros da 
UDESC em formato de turnê com um repertório 
homenageando os 50 anos do Rock Nacional; 
s�No ano de 2011 um novo repertório foi en-

saiado, intitulado “Nos Rumos do Sul”, com 
canções folclóricas e composições de artistas 
nascidos nos três estados do Sul. Foram fei-
tas algumas apresentações no final de 2011 
do espetáculo “Nos Rumos do Sul” — a pri-
meira delas no SESC de Joinville, no dia 3 de 
dezembro de 2011. 

cUltUral

Fonte: cct
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público beneFiciado

s�138 estudantes no curso Preparatório para 
a Olimpíada Brasileira de Astronomia e As-
tronáutica;
s�25 pessoas da comunidade no curso Astro-

nomia e Astronáutica para a comunidade;
s�60 estudantes em palestras para o ensino 

fundamental;
s�430 estudantes em palestras para o ensino 

médio;
s�1.500 estudantes em exposição de pôsteres, 

noites de observação do céu e palestras;
s�Distribuição de 12.000 panfletos educativos.

Astronomia e Astronáutica para  
a Melhoria da Qualidade do  
Ensino/aprendizagem de Ciências Exatas  
na Região Oeste de Santa Catarina — 2011

O Programa visa atrair os estudantes e a comunidade catarinense de forma geral para o estudo das 
ciências exatas abordando a Astronomia e Astronáutica, para fazer com que o aprendizado fique 
mais acessível e atrativo. A Astronomia é uma ciência que desperta a curiosidade de uma grande 
parte da população, apesar de não ser uma disciplina curricular. Propomos a utilização desta 
ciência como motivadora para o estudo das ciências exatas, desenvolvendo assim habilidades e 
competências importantes na sociedade atual. 

impacto prodUzido

s�O público beneficiado teve acesso a um con-
junto de conhecimentos que normalmente não 
é apresentado nos espaços formais e informais 
de aprendizagem, de uma forma lúdica, com o 
uso de recursos observacionais e de multimídia; 
s�Os estudantes de ensino médio puderam dis-

cutir a importância do estudo das ciências 
exatas (química, física, matemática e biologia) 
para o cidadão do mundo atual e para os pro-
fissionais de ensino superior.

cUltUral

Fonte: ceo
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Curso de 
Animação —  

Visando o 
Aperfeiçoamento 

Profissional 
UDESC/

CEPLAN

público beneFiciado

s�Curso de Aperfeiçoamento de professores 
da rede pública estadual: 30 cursistas;
s�Curso de Animação: 37 cursistas;
s�Curso Palestra CTS: 20 cursistas.

Curso de Animação —  
Visando o Aperfeiçoamento Profissional

Este programa contempla três ações de extensão desenvolvidos no Centro de Educação do Pla-
nalto Norte UDESC. O Curso de animação visou atender acadêmicos e comunidade externa em 
relação às técnicas de pintura, tendo sido realizado nos municípios de Mafra/SC e São Bento do 
Sul/SC. Estiveram envolvidos neste programa 3 professores e 2 acadêmicos bolsistas.

impacto prodUzido

s�Qualificação docente; 
s�Motivação na ação docente;
s�Interesse pelo desenho animado;
s�Integração com a comunidade do Oeste do 

Estado.

cUltUral

Fonte: ceplan
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Nas Ondas da 
Rádio — Cultura  
e Educação 
UDESC/CCT

público beneFiciado

s�Público estimado de aproximadamente 1.000 
acadêmicos do Centro de Ciências Tecnoló-
gicas — CCT/Joinville e demais universida-
des, ouvintes da Rádio UDESC-FM.

Nas Ondas da Rádio —  
Cultura e Educação

As atividades desenvolvidas com o programa radiofônico “Vestibular e Profissão” , visaram 
fazer um levantamento de informações de cada graduação oferecida pela UDESC, bem como 
a captação de profissionais dispostos a falar sobre suas respectivas formações e experiências 
profissionais nas suas áreas de atuação. No programa radiofônico denominado “Ecodrops” o 
objetivo foi levar à população conhecimento e conscientização por meio de spots informativos 
que, além de serem aplicados diretamente ao dia-a-dia do ouvinte, também buscam incentivar 
os mesmos a aderirem a um comportamento mais consciente em relação à natureza. Estiveram 
envolvidos neste programa 3 professores e 2 acadêmicos bolsistas.

impacto prodUzido

s�Os ouvintes da Rádio UDESC-FM Joinville 
tiveram acesso a informações tanto relaciona-
das aos cursos de graduação quanto às práti-
cas cotidianas que podem contribuir para mi-
nimizar impactos ambientais;
s�O projeto colaborou para a missão da Rádio 

Educativa, que é trazer conteúdo que vá além 
do simples entretenimento, mas que seja utili-
zado como instrumento de democratização do 
saber, contribuindo na formação de uma visão 
mais ampla da realidade social.

cUltUral

Fonte: cct
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público beneFiciado

s�Estudantes do Curso de Artes Cênicas e do 
Programa de Pós-graduação;
s�Externo: Atores, diretores teatrais, técnicos, 

em sua maioria integrantes de grupos de tea-
tro que atuam em cidades de Santa Catarina;
s�Participantes de movimentos sociais interes-

sados na prática do teatro como atividade 
lúdica e pedagógica;
s�Público Estimado:  20.030 .

Formação Profissional  
no Teatro Catarinense

O Programa realiza três grandes ações: 8o Seminário de Pesquisa sobre Teatro de Formas Ani-
madas; Publicação da Revista Móin-Móin no 8 e 11o Festival de Teatro de Formas Animadas 
de Jaraguá do Sul. A sua realização contribui para o crescimento artístico, técnico e crítico dos 
grupos de Teatro de Santa Catarina, como também para a formação profissional dos alunos e, 
sobretudo, contribui para que a população de Santa Catarina tenha acesso a bens culturais e 
artísticos. O caráter formativo do Programa possibilita a atuação em parceria com outras insti-
tuições: como a SCAR — Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul. 

impacto prodUzido

s�O envolvimento das Instituições criou estrei-
tas relações para a realização dos eventos e 
projetos de extensão envolvidos neste pro-
grama, fortalecendo a formação profissional 
no Estado.

cUltUral

Fonte: ceart
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Tardes Criativas 
na Biblioteca Livre 

do Campeche 
UDESC/CEART

público beneFiciado

s�Crianças da comunidade do Campeche-Flo-
rianópolis, Acadêmicos e professores.

Tardes Criativas na  
Biblioteca Livre do Campeche

O projeto consiste no desenvolvimento de oficinas para crianças de 8 a 12 anos, utilizando várias 
linguagens artísticas e procurando envolver as crianças nas festas locais da escola e da biblioteca. 
As oficinas foram realizadas semanalmente com atividades artísticas e brincadeiras para crianças 
e adolescentes, e acompanhou atividades festivas da Biblioteca e da escola pública estadual onde 
estudam a maioria das crianças e adolescentes que frequentam a Biblioteca.

impacto prodUzido

s�As atividades culturais, além de manter e 
atrair os usuários, são também — direta e 
indiretamente — o lugar de onde tem vindo 
muitos de seus voluntários e colaboradores, 
sendo um importante multiplicador de servi-
ços oferecidos pela biblioteca e dos voluntá-
rios que nela atuam.

cUltUral

Fonte: ceart
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Show do Sexteto  
de Jazz Chileno  

“La Kut” 
UDESC/Reitoria

público beneFiciado

s�80 pessoas

Show do Sexteto de  
Jazz Chileno “La Kut”

A PROEX, em parceria com o CEART e Jurerê Jazz Festival, trouxe para a UDESC, em novembro 
de 2011, a banda “La Kut”, de Santiago no Chile, formada por instrumentistas e compositores gra-
duados nas escolas de música mais importantes do Chile. O sexteto chileno faz um som diferente, 
misturando rock com improvisações do jazz, sob influência de arranjos de compositores como Sun 
Ra, Ornette Coleman, Art Ensemble of Chicago, entre outros.

impacto prodUzido

s �Os músicos abriram espaço para um jam ses-
sion, ao final do show, para todos aqueles 
que quisessem tocar, propiciando um mo-
mento muito descontraído.
s�A proposta foi fazer a integração do Centro de 

Artes (CEART) com os músicos chilenos, além 
de promover um momento agradável para 
toda a Comunidade Universitária.

cUltUral

Fonte: reitoria
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Documentário 
“Sete Dias em 
Burkina” 
UDESC/Reitoria

público beneFiciado

s�Acadêmicos da Udesc.

Documentário  
“Sete Dias em Burkina”

Em 16 de novembro, no Plenarinho da Reitoria UDESC, foi apresentado o documentário Sete 
dias em Burkina, que retrata a história de dois personagens ligados ao festival de música Noites 
Atípicas de Koudogou — NAK, um dos mais importantes do continente africano, ocorrido em 
2007 em Burkina Faso, para mostrar o cotidiano e a cultura do país, indicado como sendo o pe-
núltimo país mais pobre do mundo. 

impacto prodUzido

s�O músico, historiador e diretor do documen-
tário, Carlinhos Antunes, que esteve presente 
no evento, debateu com os alunos da UDESC 
e os demais interessados, assuntos a respeito 
da história, cultura e música africana, além 
de suas experiências em Burkina Faso, e tam-
bém a importância da influência cultural afri-
cana no Brasil e as diferenças culturais entre 
este povo e a cultura ocidental.

cUltUral

Fonte: reitoria



79

IV Semana 
Ousada  
de Artes 

UDESC / 
UFSC 

UDESC/
Reitoria

público beneFiciado

s� 

IV Semana Ousada  
de Artes UDESC / UFSC

De 21 a 25 de novembro, a Grande Florianópolis e mais 13 cidades do Estado entraram no circuito 
artístico da Semana Ousada. A programação, que começou a ser preparada já no início do ano reu-
niu mais de uma centena de eventos. Durante todos os dias, a Semana Ousada de Artes aconteceu 
com grande êxito em todas as cidades, segundo a programação. Organizada pela Coordenadoria 
de Cultura da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX) da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC) e pela Secretaria de Cultura e Arte da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Semana Ousada de Artes 2011 apresentou a universidade como fonte de 
ousadia, sensibilidade poética e ciência, afirmando a cultura ao lado do ensino, da pesquisa e da 
extensão como unidades indissociáveis do conhecimento. 

impacto prodUzido

s�A oferta de oficinas gratuitas, que democrati-
zam o acesso ao saber nas mais diversas lin-
guagens, promoveu o fazer artístico, além de 
construir nas cidades do circuito um ambiente 
propício à fruição e à criação da arte.  

cUltUral

Fonte: reitoria
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Capacitação de 
Mão de Obra na 

Construção Civil 
UDESC/Reitoria

público beneFiciado

s�35 trabalhadores do ramo da Construção 
Civil.

Capacitação de Mão de 
Obra na Construção Civil

O projeto de capacitação de mão de obra para construção civil visa a fornecer a trabalhadores 
deste ramo conhecimento teórico sobre como funciona o material de construção “concreto”. 
Este material é utilizado na confecção das estruturas da maioria das obras no Brasil. Contempla 
também o conhecimento e a leitura de projetos arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural. 
Optou-se por estes dois temas — concreto e leitura de projeto — por causa da falta de conheci-
mento dos operários da construção civil nestes assuntos.

impacto prodUzido

s�Com a aprendizagem dos assuntos expostos 
em sala de aula, foi possível a conscientização 
de aspectos importantes na construção civil 
que afetam diretamente o ambiente, como a 
colocação de materiais em lugares inapropria-
dos ou estocados de forma irregular.

cUltUral

Fonte: reitoria



81

Balanço Social  Udesc 2011
CAV
Centro de Ciências Agroveterinárias
Av. Luiz de Camões, 2009
Conta Dinheiro, Lages/SC
(49) 2101-9100

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

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
Rua Benjamin Constant, 84
Centro, Chapecó/SC
(49) 3311-9300

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

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

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

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) 3321-8200

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

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

CESFI
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí 
Ed. Magila - Av. Central, 413 - Centro 
Balneário Camboriú - SC 
(47) 3264-1734


