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Institucional

Mensagem do Reitor

A

universidade pública pertence ao povo que a financia. Por isso, o eixo central da missão da Udesc é formar
quem transforma Santa Catarina.
Oferecemos mais de 80 cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado nas diversas regiões do estado. Além disso, atuamos na geração e difusão de conhecimentos por meio de nossos projetos de
pesquisa e de extensão, junto às nossas comunidades.
O alinhamento entre excelência acadêmica e compromisso social se reflete na qualidade de nossos
cursos e projetos, bem como no alcance social de nossas ações. Segundo dados do MEC, a Udesc é a 4a melhor
universidade estadual do pais, a 18a universidade considerando todos os seguimentos. Também temos recebido,
seguidamente, prêmios como melhor universidade de Santa Catarina pelo Conselho Estadual de Educação.
Nos último dez anos os projetos de extensão da Udesc já atenderam mais de 2 milhões de catarinenses. São projetos dos mais variados, indo desde atendimentos na área da saúde, como a Clínica de Fisioterapia;
educação ambiental nas escolas de ensino fundamental e médio; na difusão da arte e cultura, por meio de
nossos corais e orquestra; e em projetos de inclusão direta de jovens e idosos, através de programas esportivos,
cursos de informática e de pré-vestibular; entre tantos outros.
Vale destacar que a Udesc destina recursos para o desenvolvimento dessas ações, mantendo, continuamente, o atendimento às populações usuárias ou, periodicamente, fomentando ações em regiões, onde fisicamente não temos sede. Um exemplo disso é nosso Projeto Rondon, que realizamos em cinco regiões diferentes
de Santa Catarina, levando centenas de estudantes e servidores para desenvolver diversas oficinas, palestras e
minicursos, atividades de lazer e culturais, junto a comunidades carentes, numa ação educacional articulada para
aumentar a autoestima das pessoas e ampliar o espírito de cidadania dessas comunidades.
É fácil compreender a importância da Udesc para nosso Estado, uma universidade voltada para as
demandas de Santa Catarina, contribuindo com seus bons indicadores sociais. Entretanto, podemos fazer
mais, na medida que consigamos captar mais recursos. Desse modo, um grande esforço tem sido realizado
no sentido de ampliar os recursos da Udesc, através de parcerias externas e pelo aumento de orçamento do
Estado, pois acreditamos que a Udesc cumpre importante papel para o desenvolvimento de Santa Catarina,
contribuindo para uma maior inovação econômica e diminuição de assimetrias regionais.
Antonio Heronaldo de Sousa
Reitor
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Comunicação

Nas Ondas do
Rádio: Cultura e
Educação
Centro: CEPLAN

No projeto “Ecologia no Dia a Dia“ foram
produzidos pequenos programas radiofônicos
que levam 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 ao meio ambiente. Busca não
apenas informar, mas conquistar a atenção e
despertar a curiosidade, e assim, transportar
o ouvinte para o contexto da informação,
onde ele poderá assimilar e transformar
em algo efetivamente útil em seu modo de
vida. O projeto “Música e Filosofia” pretende
mostrar que as ideias filosóficas não se
prendem às páginas dos livros. Pelo contrário,
elas passam a fazer parte do cotidiano na
medida em que entram na arte, na literatura,
na poesia, na música. Na ação de Extensão
“O Resgate de Valores Éticos por Meio da
Contação de Histórias” foram apresentados,
de maneira lúdica, valores importantes
para o melhor convívio em sociedade.

Impacto produzido

s A consciência ecológica representa a compreensão

e sensibilidade da degradação do meio ambiente e das
consequências desse processo para a qualidade da vida humana e
para o futuro da espécie como um todo. A consciência ecológica,
se manifesta, principalmente, como compreensão intelectual de
uma realidade, desencadeia e materializa ações e sentimentos
que atingem, em última instância, as relações sociais e as relações
dos homens com a natureza. Os programas de rádio mostram
que atitudes simples do dia a dia podem diminuir o impacto
ambiental. Os programas radiofônicos que tratam de música e
filosofia trazem grandes temas da humaninade para a discussão
no contexto musical do cotidiano, demonstrando que os temas
filosóficos estão tão próximos quanto as músicas que ouvimos no
dia a dia. A contação de histórias trouxe temas importantes como
meio ambiente e desigualdade social — as crianças respoderam
imediatamente, com atitudes, sentimentos e comentários.

Público beneficiado

s Os programas de rádio alcançam um número da população que

não temos como medir de forma precisa, mas calcula-se em média
7.000 pessoas, entre as quais adultos e jovens — uma vez que
vai ao ar durante a programação da rádio, nos horários da manhã,
tarde e noite. Já para o projeto “ O Resgate de Valores Éticos pro
Meio da Contação de Histórias Infantis” alcançou o número de 140
crianças, da Escola Estadual Prefeito Carlos Zipperer Sobrinho.

Número de beneficiados

s 7140
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Comunicação

Futuro
Universitário
Centro: CCT

A ação de extensão Futuro
Universitário vem sendo realizada há
cinco anos pelo Centro de Ciências
Tecnológicas (CCT) da Universidade
do Estado de Santa Catarina (Udesc).
Em sua trajetória beneficiou milhares
de estudantes do ensino médio da
rede estadual com informações
sobre os cursos superiores gratuitos
oferecidos, contribuindo assim
para efetivação do projeto de vida
profissional e pessoal de várias
pessoas que não teriam condições
de pagar para frequentar um curso
superior muitas vezes de qualidade
duvidosa em instituições particulares.

Impacto produzido

s A ação tem um impacto positivo no projeto

de vida profissional de estudantes ao divulgar os
cursos oferecidos gratuitamente pelo Centro de
Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade do
Estado de Santa Catarina (Udesc) para os estudantes
do terceiro ano do ensino médio da rede estadual,
pois muitos não sabem que a Udesc oferece
vários cursos superiores gratuitos e de qualidade,
e que fazem do formando um profissional
mais competitivo no mercado de trabalho pela
diferença reconhecida de formação recebida.

Público beneficiado

s O público beneficiado com a ação de extensão
neste ano de 2012 foi de aproximadamente
2.300 pessoas. No caso, os estudantes
de ensino médio da rede estadual das
cidades de Joinville, Araquari e Garuva.

Número de beneficiados

s 2300
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CULTURA

Programa Ponteio —
Violão na Udesc
Centro: CEART

Projeto Violão em Concerto • Existente
desde o surgimento do programa, este
projeto é responsável por idealizar,
divulgar e coordenar a série de concertos
proposta pelo programa no decorrer do
ano, prestando um serviço não apenas para
a universidade, mas para a comunidade,
que teve acesso a uma programação
artística de alto nível. Participou dos
concertos tanto o corpo docente e discente
quanto convidados externos, em nível
local, regional, nacional e internacional.
Projeto Oficina de Violão • Este
projeto visou atender aos anseios da
comunidade no que se refere ao ensino
do violão em nível pré-universitário,
focando principalmente no público
infanto-juvenil. Envolveu a atuação dos
alunos da disciplina Prática ArtísticoPedagógica, que ministraram oficinas
coletivas de violão para grupos de no
máximo 5 alunos, sob a orientação e
supervisão do coordenador do projeto.

Impacto produzido

s O “Programa Ponteio — Violão na Udesc” em 2012 foi

severamente prejudicado em função das limitações orçamentárias
impostas pela universidade. A programação de eventos que
originalmente seria distribuída ao longo do ano teve que ser reduzida
e concentrada no início e no final do ano. Ainda assim, foi possível
desenvolver a maioria das ações propostas, especialmente aquelas que
contaram com a participação de professores e alunos da Udesc. Como
exemplos de ações, podemos citar as oficinas realizadas dentro do
Projeto Oficina de Violão, que atenderam a alunos de faixa etária entre
7 e 17 anos de idade ao longo do ano; a série mensal de concertos
com professores e alunos do DMU na Biblioteca das Udesc; o trabalho
desenvolvido com o duo de bolsistas no Projeto Violão de Câmara,
que se apresentou em várias ocasiões, dentro e fora da universidade; e
as visitas do violonista islandês Ogmundur Johannesson no início do
ano e do instrumentista de cordas dedilhadas Guilherme de Camargo.

Público beneficiado

s O público atendido pelo programa pode se dividir em duas

categorias: o público interno da universidade, especialmente os
alunos de violão, que se beneficiaram do contato com instrumentistas
convidados e também tiveram a oportunidade de mostrar sua
produção artística dentro e fora do campus; o público que frequentou
as oficinas de violão, divididos em duas turmas (7-12 anos e
12-17 anos), e que tiveram aulas de violão ao longo do ano.

Número de beneficiados

s 600
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CULTURA

Piano em
Foco 2012
Centro: CEART

O Programa “Piano em Foco” tem por
meta reunir profissionais da música
para a prática, a discussão, a reflexão e
a divulgação da pesquisa sobre as mais
diversas questões que envolvem a formação
e a profissão do pianista no contexto da
sociedade atual. O programa agrega três
projetos: Série Musical, que visa abrir
espaço para egressos dos cursos de música,
Ciclo Intercâmbio Músico-Instrumental
(convidados externos) e Ciclo Música
Brasileira, em cujas propostas incluem-se a
realização de inúmeros eventos abertos à
comunidade acadêmica e externa. Dentre as
atividades realizadas no ano de 2012 estão
os cursos técnico-interpretativos oferecidos
pelos professores Dr. Mauricy Matin
(Unicamp) e Dr. Ney Fialkow (UFRGS),
além dos recitais realizados mensalmente
pelos alunos do bacharelado em piano,
onde eles podem por em prática todo o
conteúdo estudado. Todos os eventos
são gratuitos e abertos à comunidade.

Impacto produzido

s O espaço para discussão e divulgação das atividades

produzidas através do curso de Bacharelado em Piano
ainda é muito escasso em Florianópolis. Portanto é
necessário e cabe à Universidade promover uma maior
movimentação nesta área. Sendo assim, com a realização
dos eventos constantes do Programa “Piano em Foco”
foram oportunizadas a prática e a discussão de questões
relacionadas ao desempenho músico-instrumental,
constituindo-se em mais espaços para a comunidade
participar de eventos didáticos e desenvolver o espírito
crítico-analítico por meio do intercâmbio gerado pelo evento.

Público beneficiado

s O público beneficiado é constituído de Discentes e

doscentes dos Cursos de Música do Ceart/Udesc; Comunidade
acadêmica e funcionários da Udesc; Comunidade catarinense,
em geral, pessoas interessadas em música e para aqueles
que desejam aumentar seu conhecimento nesta área.

Número de beneficiados

s 250
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CULTURA

Núcleos Comunitários
de Cultura — Ano III
Centro: CEART

1 • Oferecimento de oficinas semanais para
crianças, objetivando a experimentação
de atividades artísticas, a integração
e conhecimento das associações
comunitárias (20 crianças);
2 • Apoio à realização da festa de aniversário
da Biblioteca Livre do Campeche, objetivando
apoiar e divulgar esta festa pública que já
está em sua 5a edição, fortalecendo as redes
de apoio entre entidades associativas e
moradores locais (130 participantes na festa);
3 • Apresentação artística das crianças
no aniversário da Bilica, objetivando
incentivá-las em suas experiências artísticas
e de comunicação pública, assim como
a presença de seus familiares na festa
(12 crianças e 30 pessoas no público);
4 • Participação e envolvimento das
crianças e adultos na Oficina Intensiva de
Teatro (Ceart) objetivando proporcionarlhes a experimentação de linguagens
artísticas da universidade, e o encontro
com crianças e adolescentes de outras
localidades (14 crianças e 6 adultos).

Impacto produzido

s O Programa tem promovido a integração entre as áreas de

conhecimento, envolvendo os usuários da Bilica, e promovendo
reuniões entre estes, as bolsistas, sua coordenadora e professores
da escola local. As atividades foram desenvolvidas com
participação efetiva das crianças e moradores. Eles contribuíram
na organização e divulgação da festa de aniversário e de outros
eventos. As festas e atividades da biblioteca foram divulgadas
na Rádio Comunitária, ampliando sua visibilidade junto aos
moradores. Houve o fortalecimento da Bilica e o envolvimento
das crianças neste projeto comunitário. As crianças que participam
do projeto são estudantes de escola pública, na sua maioria de
família de baixa renda. A possibilidade de realizarem atividades
artísticas, participarem de um projeto de incentivo a leitura
e visitarem o Ceart, conhecendo a universidade foi avaliado
de forma bastante positiva por elas e por alguns de seus pais,
assim como pelos voluntários da biblioteca do Campeche.

Público beneficiado

s Diretamente: estudantes do ensino fundamental da Escola

Pública Estadual Januária Teixeira da Rocha; crianças de 7 a 12
anos, de outras escolas, que frequentam a Bilica; adolescentes
oriundos de escolas públicas; usuários jovens e adultos da Biblioteca.
Indiretamente pais e familiares das crianças e adolescentes;
artistas e arte-educadores envolvidos com as oficinas.

Número de beneficiados

s 150
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CULTURA

A Aventura
do Documento
Centro: FAED

O projeto, entre 2003 e 2012, não cessou
de buscar atingir seu público-alvo mas
também não se limitou a ele, diversificando
atividades, formatos de apresentação,
linguagens e meios de divulgação. Através
das caixas pedagógicas com material
impresso, circula pelas escolas e fornece
material utilizado diretamente por
professores e alunos (sujeito a reposição
constante, em função da manipulação).
Através do sítio eletrônico, disponibiliza
os materiais produzidos para que seja
impresso e reproduzido livremente por
qualquer interessado (aí incluídos os
roteiros de caminhadas, que aliam mapas
e textos). Por meio do blog, amplia seu
público e articula as propostas do projeto à
multiplicidade de materiais disponíveis na
Internet, também passíveis de tratamento
como “documentos” (textos, imagens fixas,
imagens em movimento, áudios). Com os
jogos, alia dimensões lúdicas às propostas
pedagógicas das atividades. Propõe,
enfim, o lidar com o documento como
experiência de aventura do conhecimento.

Impacto produzido

s No que se refere aos professores que utilizam e utilizaram

os materiais (disponíveis para empréstimo no Laboratório de
Patrimônio Cultural da Faed/Udesc e, parcialmente, no sítio
eletrônico Laboratório), o projeto propõe reflexões acerca
dos processos de produção do conhecimento histórico e da
preservação do patrimônio cultural, disponibilizando materiais
de interesse e qualidade e abrindo caminhos de parceria e
diálogo entre a universidade e os demais níveis de ensino. Como
toda empreitada que lida com a construção do conhecimento,
seu impacto é dificilmente verificável de forma imediata e
objetiva, mas pode ser medido indiretamente no entusiasmo
demonstrado pelos usuários dos materiais produzidos e pelos
participantes das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto.

Público beneficiado

s Desde o início da ação, o público-alvo são os professores

da rede pública de ensino, mas não se resumiu a ele,
envolvendo vários interessados nas questões da História e do
Patrimônio Cultural, inclusive profissionais atuantes nesses
campos e não exclusivamente ligados à área do ensino.

Número de beneficiados

s 800
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CULTURA

Nega — Negras
Experimentações
Grupo de Artes,
Ano II
Centro: CEART

Através de formação teatral (Projeto
de Extensão Nega Cena) e percussiva
(Projeto de Extensão Nega Ritmo),
criação artística e apresentação de
performances (Projeto de Extensão Nega
Comunidade), ao lado de pesquisas
sobre temática afrodescendente
o Programa de Extensão Nega
(Negras Experimentações Grupo
de Artes) mantém em atividade
um grupo cênico composto por
dois acadêmicos e cinco artistas da
comunidade em geral identificados
com a investigação e a transmissão de
conhecimento de expressões artísticas
e culturais de origem africana.

Impacto produzido

s O objetivo do programa e do coletivo é colocar em debate a

questão da ausência do(a) negro(a) nos palcos de um país com
imensa população afro-descendente. Para tanto, o Coletivo Nega
traz à cena problemas quase intocados pela agenda artística
catarinense e brasileira como o racismo, a discriminação do
popular no pensamento político da arte, a inclusão das chamadas
“minorias” no ambiente teatral e as expressões culturais da massa.

Público beneficiado

s Atrizes e atores já em treinamento no Programa de Extensão
NEGA 2011 e iniciantes em 2012: professoras, técnica e
alunos do Ceart e da Udesc; estudantes de graduação e pósgraduação da UFSC; militantes do movimento negro e pessoas
da comunidade em geral. O coletivo teatral é composto
por afrodescendentes e/ou pessoas interessadas na prática
teatral fundamentada nas expressões culturais de origem
africana. O público das performances e dos espetáculos
— apresentados em escolas e eventos públicos.

Número de beneficiados

s 1835
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CULTURA

Teatro em
Comunidades
Centro: CEART

O Programa Teatro em Comunidades
representa um conjunto de ações
integradas que visam à criação de uma
rede de grupos teatrais vinculados a
contextos comunitários. O projeto
também organiza campo de estágio
para alunos do curso de teatro, mais
especificamente para os alunos das
disciplinas Metodologia de Ensino
de Teatro III e Estágio de Teatro em
Comunidades. Sobre as ações do projeto:
O Núcleo de Formação de Facilitadores
(Fofa) é um grupo de pesquisa e extensão
que existe desde o final de 2008, no
Centro de Artes da Udesc. As Oficinas
Intensivas são um evento que acontece
no Centro de Artes desde 2004. Em
2012 trabalhamos com as comunidades
da Tapera, Ratones e Canto da Lagoa,
interligando o trabalho dos bolsistas com
o dos estagiários em Teatro e investigamos
o Teatro Comunitário Argentino.
Do ponto de vista da universidade,
representa um campo para atuação para
estagiários do curso de Artes Cênicas.

Impacto produzido

s O impacto nas comunidades se dá pelo estímulo aos grupos teatrais
tanto em termos do estímulo para o aprofundamento das atividades,
como pelo trabalho a longo prazo. Para os acadêmicos do curso, as
atividades contribuem para a solidificação dos campos de estágio e
prepara sua atuação na área. Dessa forma os alunos de metodologia
atuam nas oficinas intensivas apoiando sua realização, mas ao mesmo
tempo observam as oficinas ministradas por profissionais e conhecem
os integrantes dos grupos teatrais nas comunidade, que serão, no
ano seguinte, seus alunos ou parte deles, quando realizarem seus
estágios supervisionados. Do ponto de vista dos alunos de estágio, as
atividades do programa colaboram para ampliar o vínculo dentro de
seus grupos. São vários os depoimentos de grupos que voltaram super
empolgados das oficinas intensivas e que, por conta disso, entram
pessoas novas, progridem os trabalhos em andamento em função
de habilidades adquiridas durante as oficinas da Oficina Intensiva.

Público beneficiado

s O público alvo envolveu diferentes níveis de participação —

grupos de teatro em comunidades e seus coordenadores. Participarão
do evento: Cahcoalão (Tapera); Sonho de Criança (Ratones); Arreda Boi
(Barra da Lagoa), grupo de adultos (Canto da Lagoa), Barca dos Livros
(Lagoa da Conceição); participantes do estágio de teatro (Instituto
Guga Kuerten); grupo de jovens, do Teatro Adolpho Mello (São José);
grupo da biblioteca Bilica (Campeche), num total de 130 pessoas.

Número de beneficiados

s 226
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CULTURA

Extensão em Música:
Ações Culturais Locais
e Formação Docente
Centro: CEART

O Programa “Extensão em Música: Ações
Culturais Locais e Formação Docente” vem
realizando Oficinas de Música nos dois pólos
— Costa de Dentro e Bilica — durante o
ano de 2012, porém, optou-se por atuar
apenas no pólo 1, Costa de Dentro, a partir
de agosto, onde houve a ampliação das
atividades incluindo as oficinas de violino
e violão. O programa tem como objetivo o
oferecimento de Oficinas de Música para
crianças e adolescentes, que promova o
envolvimento artístico-musical da Escola
Municipal Desdobrada Costa de Dentro e o
Conselho Comunitário da Costa de Dentro.
Se deslocam até os pólos 3 bolsistas e a
coordenadora. Foram realizadas oficinas
envolvendo principalmente instrumentos
de percussão, da voz, violinos e violões. As
crianças têm a oportunidade de experimentar
vários instrumentos durante as aulas, e
têm contato com ritmos diversificados
como rap, samba, baião, ijexá e capoeira,
com base nos quais foram trabalhados
arranjos e pequenas composições.

Impacto produzido

s A comunidade da Costa de Dentro tem hoje

um movimento musical considerável a partir do
presente Programa de Extensão. Salientamos dois
resultados altamente positivos: a criação de uma
orquestra de música popular no sul da ilha de
Florianópolis e, também, a contratação de um/a
educador/a musical para atuar no currículo da
escola, o que garantirá a continuidade e maior
qualidade da ambiência musical, bem como a
afirmação da autonomia comunitária no movimento
musical por nós iniciado, na Costa de Dentro.

Público beneficiado

s Crianças e adolescentes dos grupos comunitários
da Costa de Dentro e da Bilica (Campeche), esta
apenas durante o primeiro semestre de 2012.

Número de beneficiados

s 43
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CULTURA

Interfaces entre o
Olhar e o Movimento:
Incursões da Arte na
Contemporaneidade
Centro: CEART

Durante o transcorrer do Projeto, foi organizado
o acervo de Meyer Filho. O artista guardou obras
em desenhos e pinturas representativas de suas
fases, complementadas com documentos, todos
relativos à produção artístico-cultural da década
de 40 a 90 do século XX. Foi desenvolvida a
ação 3 Perguntas, que propõe dar visibilidade
e suscitar reflexões críticas dentro do contexto
artístico, cultural e político de Santa Catarina.
As falas dos convidados foram gravadas
em áudio e transcritas com o intuito de
elaborar uma publicação posteriormente.
Estas conversas pretendem contribuir para a
rede de debates que já vêm acontecendo em
Santa Catarina acerca da produção em arte,
das instituições que a abrigam e das políticas
culturais. O Memorial Meyer Filho vem dando
prosseguimento a um ciclo de debates para
que agentes culturais, artistas, professores,
autoridades, diretores de museus e demais
interessados possam vir a contribuir com suas
perguntas e possíveis respostas e/ou ações.

Impacto produzido

s O acervo deixado pelo artista pertence à família, que

pretende organizá-lo e propiciar o acesso à comunidade por
meio do trabalho realizado no Instituto Meyer Filho. Trata-se
de um acervo de extrema relevância artística e histórica,
pela sua representatividade e contribuição não somente à
história da arte moderna catarinense, mas brasileira, ainda
não devidamente pesquisado e divulgado. O projeto propõe
dar visibilidade a obra de Meyer Filho e contribuir de forma
efetiva na rede de debates e ações que já estão acontecendo
em Santa Catarina acerca de políticas públicas, uma vez que o
Memorial Meyer Filho vem oferecendo seu espaço expositivo
como um local de debates, de produção de conhecimento.

Público beneficiado

s Agentes culturais, artistas, jornalistas,

comunidade acadêmica, professores, autoridades,
diretores de museus e instituições de ensino e
cultura, estudantes e demais interessados.

Número de beneficiados

s 500

19

CULTURA

LUZ
Laboratório
Cênico
Centro: CEART

A proposta do programa é manter um
espaço de referência no apoio às atividades
voltadas à pesquisa acadêmica e práticas em
Iluminação e Multimídia na área cênica. O
projeto Banco de Dados e Imagens Cênicas
através do manuseio de equipamentos
digitais para registros artísticos, também
dados e objetos disponíveis para consultoria
teórica e técnica no desenvolvimento
acadêmico, propicia a reconstituição e
conservação da memória histórica do teatro
catarinense. O projeto LUZ Laboratório
desenvolve oficinas e cursos com o objetivo
de fomentar e promover atividades que
disseminem conhecimentos práticos e
teóricos sobre a utilização da luz cênica.
Conta ainda com a realização do evento
LUZ em Cena, que no ano de 2012, em sua
quarta edição, reuniu profissionais da área
da iluminação, da cenografia e da sonoplastia
cênica de todo país. Visa o intercâmbio de
informações e experiências, proporcionando
à comunidade catarinense um panorama
geral da produção teatral nacional.

Impacto produzido

s O programa busca estar atualizado com novos

produtos ou técnicas que auxiliem os objetivos do projeto.
Este pretende estabelecer intercâmbios e parcerias
com fábricas, órgãos governamentais e particulares
mantenedores de informações sobre estes elementos
cênicos. Os propósitos do Laboratório de Suporte em
Atividade Cênica voltam-se ao complemento pedagógico
dos cursos do Ceart e de escolas catarinenses. Buscam
enaltecer a importância da Extensão Universitária
junto aos acadêmicos e comunidade em geral.

Público beneficiado

s Esta prática se estende ao ator e sua interação

em cena, ou ao arte educador que busca elementos
pedagógicos; e, também, a grupos teatrais de dança,
música e escolas públicas de Florianópolis e do
Estado catarinense, que desenvolvem atividades
artísticas e necessitam de orientações e consultorias
sobre elementos de suporte cênico, tais quais a
iluminação e formas de registro das atividades
produzidas pelos acadêmicos do curso de Teatro.

Número de beneficiados

s 3000
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CULTURA

O Sentido do
Olhar — os
Usos Sociais
do Desenho
Centro: CEART

Em 14 e 15 de junho realizamos junto
aos cipozeiros e cipozeiras uma oficina de
artefatos tradicionais trançados em cipó
e outras fibras naturais também usadas
por eles. A oficina teve por objetivo não
só a transmissão da prática do fazer
manual, mas também a exposição das
condições políticas e geográficas em que
vivem esses profissionais. Além disso,
foram expostas também algumas práticas
relacionadas ao manejo das matériasprimas usadas no artesanato de maneira
audiovisual com o intuito de acabar
com estigma de degredador fortemente
empregado aos cipozeiros. A oficina
contou com o auxílio de cinco cipozeiros,
sendo cada um especialista em um tipo
de artesanato, e com a participação de
mais de trinta pessoas, sendo essas de
áreas distintas assim como estudantes
de Design, Artes Visuais, Ciências
Sociais, donos de comércio local, etc.

Impacto produzido

s Além da ampliação da visibilidade do

Cipozeiro, pudemos com essa oficina
transmitir uma técnica milenar, e muito
além da tradição colocamos em aberto a
possibilidade da inovação nas formas de
trançado. Com isso, além de abrirmos portas
para o contato comercial direto entre os
cipozeiros e os comerciantes, pudemos
estabelecer novas linguagem formais.

Público beneficiado

s Os benefiaciados foram os estudantes
da Udesc, comerciantes, entre outros
interessados, e os cipozeiros presentes.

Número de beneficiados

s 80
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CULTURA

Circuito
Universitário
em Cena
Centro: CEART

O “Circuito Universitário em Cena”
promove dentre suas ações, a Mostra
Circuito Universitário em Cena,
inserida pelo segundo ano no Festival
de Teatro Floripa Teatro Insnard
Azevedo, e em 2012 inseriu 9 peças
de discentes do Curso de Licenciatura
e Bacharelado em Teatro do Centro
de Artes da Universidade do Estado
(Ceart/Udesc), levando seu trabalho
para um público variado, cerca de 600
pessoas de todos os tipos, credos, raças
e condições sociais. O projeto cresce
cada vez mais e mostra que é possível
levar arte de qualidade para todos.

Impacto produzido

s Os reflexos das ações atingem duas camadas

principais: uma dentro do meio acadêmico,
fomentando as criações dos discentes e propondo a
eles o exercício ativo de suas funções, percebendo
assim, as dificuldades da prática e como resolvêlas. Outra camada do impacto abrange o
meio externo aos portões da Universidade, o
público mais diverso, que absorve o material
produzido dentro dos laboratórios e salas de
aula, e imprimem nele, novo significado.

Público beneficiado

s O “Circuito Universitário em Cena” pretende

expandir as fronteiras da Universidade, levando arte
aos mais diversos locais a fim de formar público,
incentivar e desmitificar o acesso ao teatro como algo
destinado apenas aos de classe privilegiada. O teatro
é latente ao homem, é a arte mais completa e carrega
em si a alma de toda civilização e suas histórias.

Número de beneficiados

s 1500
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CULTURA

Apresentações
do Coral da
Udesc Joinville III
Centro: CCT

Este projeto intitulado “Apresentações do
Coral Udesc Joinville” pretende realizar
apresentações didáticas e culturais através do
canto coral em diferentes 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 participantes,
desenvolvendo nos mesmos, 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. Um outro objetivo do projeto
é o de representar o centro de ensino na
instituição em diversos eventos dentro e
fora da universidade. O grupo mantém
atividades de ensaio de naipes e ensaio de
grupo, sob a regência do maestro Anderson
Maurício do Nascimento. É estabelecido
um cronograma 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
diversas apresentações para o público interno e externo à
Universidade. No ano de 2010, sob direção do atual maestro,
o grupo parte para um novo rumo, montando e apresentando
espetáculos temáticos em formato de turnê com um repertório
homenageando os 50 anos do Rock Nacional. No ano
de 2011 um novo repertório foi ensaiado, intitulado ‘Nos
Rumos do Sul’ com composições de artistas nascidos nos
três estados do Sul e canções folclóricas. Fizemos algumas
apresentações no final do ano de 2011 desse espetáculo —
‘Nos Rumos do Sul’ —, inclusive a primeira apresentação
completa foi no SESC de Joinville no dia 3 de dezembro de
2011. Nesse ano de 2012, além das apresentações estamos
nos preparando para a gravação do primeiro CD do coral.

Público beneficiado

s Acadêmicos, servidores da Udesc, alunos de

escolas públicas, moradores de lar de idosos,
comunidade do entorno da Udesc, comunidade
em geral dos locais de apresentações e pessoas
interessadas na prática do canto coral.

Número de beneficiados

s 700
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CULTURA

Programa
de Extensão
Formação
Arte e Inclusão e
seus Projetos
Centro: CEAD

O Programa de Extensão “Formação,
Arte e Inclusão”, engloba os seguintes
projetos: assessoria para professores
de arte nas escolas, intercâmbio entre
duas realidades: uma proposta a
partir do moodle, e ciclo de eventos e
publicações. Justifica-se pela intenção
de qualificação acadêmica e social, não
apenas nos aspectos que dizem respeito
ao ensino de arte, mas, também para
ampliar seu leque de ações através da
democratização do acesso informacional,
da inclusão dos grupos diferenciados
no ambiente escolar, como também na
inclusão tecnológica e cultural em uma
educação multicultural-crítica e inclusiva.

Impacto produzido

s O Programa de Extensão “Formação, Arte e Inclusão”,

engloba os seguintes projetos: assessoria para professores
de arte nas escolas, intercâmbio entre duas realidades:
uma proposta a partir do moodle, e ciclo de eventos e
publicações. Possui impacto na sociedade da seguinte forma:
s fomenta ações extensionistas inclusivas
a partir do viés da arte e inclusão;
s implementa ações inclusivas no campo da
arte a partir de estratégias de aprendizagem;
s desenvolve ações que auxiliam a prática
educativa voltada para a reflexão crítica;
s desenvolve a comunicação por meio de
comunidades virtuais em pontos distantes do país.

Público beneficiado

s O Programa de Extensão Formação, Arte e
Inclusão beneficia os seguintes públicos:
pessoas com necessidades especiais;
s
mediadores do museu;
s
s professores de arte.

Número de beneficiados

s 135
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CULTURA

Definição e Uso
de Ferramentas
para GED no
Arquivo Histórico
de Joinville
Centro: CCT

O público-alvo é composto, de
forma direta, pela equipe técnica/
administrativa do Arquivo Histórico de
Joinville (AHJ) — órgão pertencente
à Fundação Cultural de Joinville /
Prefeitura Municipal de Joinville
—, mas também compreende os
usuários dos recursos/acervos do AHJ,
envolvendo indivíduos de diversos
grupos da sociedade regional, ou
seja, pesquisadores, organizações de
iniciativa privada, setores públicos,
escolas e universidades. Atualmente, os
usuários têm acesso aos documentos
somente de forma presencial.

Impacto produzido

s Atualmente, o sistema se encontra em fase de

desenvolvimento de novas funcionalidades (adaptação
ao setor) e inclusão das coleções/fundos, que serão as
informações a serem disponibilizadas para o público.
Vale a pena destacar que, por exemplo, se uma escola
de Joinville pretende fazer uma pesquisa de campo
com os seus alunos, é necessário um deslocamento
até o AHJ, fisicamente. Esta mesma pesquisa poderá,
em breve, ser feita por qualquer outra escola, até
mesmo de outro estado, através da Internet.

Público beneficiado

s Com o desenvolvimento de um portal de acesso aos

acervos, e disponibilização de forma digital, espera-se
atingir um grupo genérico de 300 novos usuários (sem
classificação específica), durante o primeiro ano de
disponibilização do portal. Neste momento, apenas a
equipe do AHJ (13 pessoas) tem acesso ao sistema, devido a
necessidade de organização e verificação das informações.

Número de beneficiados

s 13
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CULTURA

Biblioteca de
Referência
Neab/Udesc:
Disseminando
a Memória dos
Afrobrasileiros em
Santa Catarina
Centro: FAED

Criado em 2003 para dar suporte
às comunidades acadêmica e
interassados na temática, a “Biblioteca
de Referência Neab/Udesc:
Disseminando a Memória dos AfroBrasileiros em Santa Catarina”, possui
aproximadamente 720 obras dando
suporte às leis 10.639/03 e 11.645/08.
Estas obras são adquiridas em pares,
assim podem ser destinadas uma
parte dessas obras para a Biblioteca
Central da Udesc, transformando em
um acervo de Estudos Africanos e
da Diáspora. O acervo da Biblioteca
de Referência é controlado por
meio da política de gestão de
estoques construída em 2007.

Impacto produzido

s As obras da Biblioteca de Referência destinada

às temáticas africana, afro-brasileira e nos estudos
indígenas, tem ajudado na construção de materiais
pedagógicos para os curso de formação a distância
do Neab/Udesc, tais como: Estudos dos índios
no Brasil, História da África e das Populações de
Origem Africana na Diáspora e Formando para
a Educação das Relações Étnico-raciais e suporte
ao aluno de graduação, em especial do curso de
história onde tem-se a disciplina África I e II e
mestrado na disciplina de Multiculturalismo.

Público beneficiado

s Estudantes das redes públicas de ensino,

acadêmicos/as, professores/as, pesquisadores/
as e pessoas interessadas na temática que
suprem suas necessidades por meio dos
suportes informacionais do Neab/Udesc.

Número de beneficiados

s 150
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CULTURA

Fermento
Cultural
Centro: CEART

Objetivo geral: incentivar uma
produção artística que serve
a interesses institucionais.

Objetivos específicos:

1 • Promover visibilidade
institucional, resultando
num maior afluxo de alunos
para a universidade;
2 • Efetuar um intercâmbio de
ideias e práticas para enriquecer
tanto a pesquisa quanto o
ensino de interpretação musical
e de metodologia pedagógica
relacionada a técnicas específicas;
3 • Contribuir à cultura local,
cultivando relações boas com
a comunidade e fornecendo
demonstrações vivas de
performance aos alunos.
Número de participantes: 18

Impacto produzido

s Essa ação coordenou a visita a Florianópolis da violoncelista Milene

Aliverti, professora da UFRGS, para ministrar uma masterclass e tocar
recital na Udesc em abril e a masterclass de Alberto Kanji, da orquestra
francesa Le Cercle de l’Harmonie, em outubro. Nestes dois eventos,
discentes da Udesc participaram juntamente com violoncelistas
da comunidade. Como integrante do conjunto Avery Ensemble, o
coordenador participou de 13 apresentações internacionais incluindo
eventos de extensão em asilo, em igreja bem como em salas de
concertos em três estados norte-americanos em parceria com Avery
Concerts, S.A. e a University of Connecticut. O coordenador se
apresentou em recital e ministrou masterclass na BYU, MSU e MU em
colaboração com professores locais, com o resultado de recrutar 5
alunos de intercâmbio que irão aproveitar convênios interinstitucionais.
Em junho o coordenador foi convidado a participar como palestrante
e artista (junto ao Duo Jarvis/Twitchell) na Jornada Schnittke.

Público beneficiado

s A população servida por este programa abrange as

comunidades acadêmicas da Udesc, University of Hatford
(EUA), University of Connecticut (EUA), Morehead State
University (EUA), e Marshall University (EUA), o público de
cidades onde as apresentações são realizadas pelo professor
Twitchell tanto em âmbito regional quanto internacional.

Número de beneficiados

s 1254
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CULTURA

Udesc
Musical
Centro: CEART

O Programa “Udesc Musical” foi
criado em 2004, definindo-se
principalmente como aglutinador
dos diversos projetos e atividades
de extensão nele contidos:
Quarteto de Cordas Udesc,
Produção Musical, Misturada
e editoração e formatação do
livro: “A Arte da Prática do
Violino”. O Programa “Udesc
Musical” tem frequentemente se
associado a outros programas da
universidade, tais como o Núcleo
de Educação Musical — NEM e
o Criamus, e realizou parcerias
com a Aliança Francesa de
Florianópolis e o Museu Cruz e
Sousa, buscando assim interagir
com outras instituições culturais
da cidade que compartilhem
de suas propostas e objetivos.

Impacto produzido

s O impacto produzido foi o mais positivo possível,

podendo-se dizer até incrível, se se observar o montante
de recursos oferecidos pela instituição bem como os
utilizados no programa anualmente. As ações realizadas
modificam a sensibilidade das pessoas que assistem os
espetáculos de alta qualidade e a autonomia e visão do
trabalho das que participam do programa. A intenção
de apresentar uma possibilidade positiva e diferente da
realidade da maioria das pessoas faz com que o projeto
seja autêntico e impactante para quem participa e assite.

Público beneficiado

s O público beneficiado abrange discentes e docentes bem

como a comunidade em geral. Nos ensaios da Orquestra
Acadêmica Udesc, os beneficiados são seus participantes, que
em seus dois ensaios semanais realizam rotinas de ensaio onde
o aprimoramento técnico, artístico e musical são refinados.

Número de beneficiados

s 4756
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Direitos Humanos
e Justiça
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Direitos Humanos e Justiça

Projeto
Voluntários com
Alegria
Centro: CEAVI

O “Voluntários com Alegria”
teve como objetivo promover a
prática do serviço voluntário entre
servidores e discentes da Udesc de
Ibirama, bem como na comunidade
ibiramense e região, para levar
muita alegria através de atividades
de esporte, cultura, artesanato e
informação, colaborando para a
qualidade de vida dos grupos da
terceira idade. Como metodologia
utilizou-se encontros quinzenais
que ofereciam palestra, canto,
alongamento, dança e oficinas de
artesanato aos idosos de várias
localidades do município de
Ibirama. A avaliação realizada pelo
público-alvo demonstrou que o
projeto atingiu seus objetivos com
um alto índice de satisfação dos
idosos. A ação ainda contribuiu
para o desenvolvimento da
cidadania e da solidariedade
das pessoas envolvidas.

Impacto produzido

s As ações abrangeram 19 grupos da terceira idade do município

de Ibirama, totalizando 380 idosos. Todas as atividades realizadas
receberam nota máxima por pelo menos 92% dos idosos. Observouse que as notas foram distribuídas de forma muito semelhante
entre a palestra, canto, alongamento, dança e artesanato; ou seja,
não houve uma atividade considerada a preferida ou a menos
aceita pelo público-alvo, o que aumenta a probabilidade de elas
se tornarem mais frequentes em suas vidas. Quanto à animação,
98% dos respondentes afirmaram que a equipe soube trazer alegria
e motivação. Para 94%, a comunicação foi eficiente, realizada de
forma compreensível. E no item paciência, 100% responderam que
a equipe soube respeitar as dificuldades dos idosos. Por envolver
discentes e técnicos do Ceavi, o projeto também contribuiu para
semear nestes jovens a preocupação com o bem-estar da terceira
idade e, consequentemente, com seu próprio envelhecimento,
para que ocorra de forma saudável e com sabedoria.

Público beneficiado

s Idosos de grupos da terceira idade de várias localidades
do município de Ibirama. Além disso, o projeto envolveu
discentes voluntários, técnicos universitários da Udesc
e pessoas da comunidade. Também foi realizado um
encontro com idosos do município de José Boiteux.

Número de beneficiados

s 380
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Educação

Direito
Animal: de Bem
com os Bichos
Centro: CAV

O projeto em educação em saúde
aborda a temática de bem-estar
animal, posse responsável e
profilaxia das principais zoonoses,
incluindo animais sinantrópicos
(pombos, roedores, quirópteros)
juntamente com professores,
pais e alunos de séries iniciais do
ensino fundamental. O debate
ético sobre direito animal, o
bem-estar animal e a guarda
responsável foi um dos pontos
essenciais do projeto, na medida
em que deve ser cultivado o
respeito por todas as espécies
animais. O trabalho foi realizado
em duas escolas estaduais do
município de Lages/SC, escolhidas
pela alta ocorrência de cães
abandonados em seus arredores,
e de crianças com problemas
de zoonoses transmitidas
por animais de estimação.

Impacto produzido

s O envolvimento das crianças nas atividades desenvolvidas

mostrou que houve alteração comportamental, pelo fato de que
este público é muito receptivo às informações fornecidas. O
trabalho com crianças das séries iniciais é de grande importânia
porque este público demonstra maior facilidade em alterar as suas
concepções anteriores, repassando as informações recebidas na
escola para os pais e atuando como agentes multiplicadores dentro
da própria família. O incentivo e esclarecimento sobre a guarda
responsável de animais para estudantes das séries iniciais do ensino
fundamental se constitui em uma alternativa para o controle das
enfermidades transmitidas pelos animais domésticos, o que em
longo prazo, pode contribuir para a diminuição dos índices de
infecções zoonóticas nas crianças e também na comunidade.

Público beneficiado

s O trabalho foi executado em duas escolas municipais do

município de Lages: Escola Básica Rubens de Arruda Ramos e Escola
Básica Maria Quitéria entre crianças que cursavam do primeiro
ao quinto anos. Foram realizados um total de 75 encontros, com
atendimento de 209 crianças, sendo 167 estudantes da Escola Básica
Rubens de Arruda Ramos e 42 da Escola Básica Maria Quitéria,
além de atingir indiretamente os professores e pais das crianças.

Número de beneficiados

s 620
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Educação

Conclusões e
Recomendações do
Projeto de Pesquisa
do Uso Cicloviário em
Joinville e Educação
e Conscientização
do Uso da Bicicleta
no Trânsito
Centro: CCT

Este projeto cria uma relação de cooperação
entre a esfera estadual, através da Udesc,
a municipal, através do IPPUJ, a dos
movimentos sociais organizados, e com
a interação com o MPJ. Os frutos desta
cooperação, além de contribuírem para
a realização do objetivo deste projeto,
permitirão um aumento da visibilidade
da Udesc na sociedade como uma
universidade construtora e empenhada
em contribuir, não somente na formação
de recursos humanos, mas também na
melhoria da qualidade de vida da região.

Impacto produzido

s Conscientização dos ciclistas no trânsito

mediante análise dos comportamentos de ciclistas,
pedestres e condutores, fluxos de bicicleta na cidade,
condições das vias disponíveis para esse modal e
com o estudo das campanhas educativas de trânsito,
pode-se verificar que a informação específica para
ciclistas muitas vezes não chega a maior parte da
população. Com esses dados foi possível mostrar
que com educação continuada e incentivo ao uso
da bicicleta no trânsito podem-se buscar soluções
mais eficientes para mobilidade urbana de Joinville.

Público beneficiado

s O projeto de extensão atendeu um público

interno do Centro de Ciências Tecnológicas de
227 ciclistas, de instituições estudantis municipais
de 6.284 e de Organizações de Iniciativa Privada
de 5.080, totalizando 11591 pessoas.

Número de beneficiados

s 11591

33

Educação

Educação e
Direitos Humanos:
Formação Docente
e Discente numa
Perspectiva
Cidadã
Centro: CEAD

A ação se constitui em um curso de
formação continuada para professores/
as da educação básica, comunidades
escolares e alunos/alunas de EJA
(educação de jovens e adultos), da rede
pública de ensino do estado de Santa
Catarina, de maneira a proporcionar
formação em Educação das Relações
Étnico-racias, Sexualidade, Gênero e
Orientação Sexual, contribuindo para
implementação de políticas de ações
afirmativas. A ação tem carga horária
total de 60 horas, sendo 52 horas na
modalidade a distância, ministrada
no ambiente da plataforma moodle/
Cead/Udesc, com dois encontros
presenciais previstos: início e avaliação
final, totalizando oito horas.

Impacto produzido

s Oferece aos profissionais da rede pública de educação básica

conhecimentos acerca da promoção, respeito e valorização das
diferenças étnico-racional, de educação sexual, de orientação
sexual, de identidade de gênero, de classe e geracional.
s Colaborar para o enfrentamento das violências
sexual e sexista, étnico-racial e homofóbica, bem
como dos sentimentos de xenofobia, racismo,
misoginia e homofobia no âmbito das escolas.
s Promover a discussão de conceitos estratégicos à promoção
dos Direitos Humanos tais como: cidadania, alteridade,
direitos sexuais, pertencimento identitário e diferenças.
s Qualificar a comunidade escolar, alunos de EJA e
professores para incluir temas relativos à educação e os
direitos humanos, com ênfase na sexualidade, identidade
de gênero, orientação sexual, raça-etnia, classe social e
geração nos projetos político-pedagógico das escolas.

Público beneficiado

s Professores/professoras da Educação Básica, comunidades
escolares e alunos/alunas de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina.

Número de beneficiados

s 400
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Educação

Programa
Música e
Educação
Centro: CEART

O projeto de extensão Oficina de Música
para Crianças iniciou em 2011, propondo
oportunizar, entre outras ações, atividades
musicais para alunos de escolas públicas
(estadual e municipal) da rede de ensino
de Florianópolis e demais interessados
da comunidade escolar. As aulas ocorrem
no Departamento de Música do Centro
de Artes (Ceart) e são ministradas por
bolsistas e estagiários, acadêmicos do
curso de Licenciatura em Música da
Udesc. As oficinas são um espaço de
iniciação musical para crianças entre 7
e 10 anos de idade através de ações de
inserção e apropriação de conteúdos
musicais. Objetiva-se aulas de música
com um fazer musical significativo,
valorizando as práticas musicais dos
alunos, integrando atividades em que
eles tocam e cantam, compõem suas
próprias músicas, realizam apresentações,
ouvem e analisam sua própria produção
e a de outros músicos. Neste ano, em
torno de 40 alunos já foram atendidos.

Impacto produzido

s Foram bastante significativas as diversas apresentações

feitas durante o ano e ao término de cada semestre, nas quais
reunimos pais e a comunidade em geral. Dentre os resultados,
destacamos também o lançamento, em dezembro de 2011,
do CD “Composições Entre Nós”, que inclui composições dos
próprios alunos. O projeto vem atingindo os objetivos voltados
à formação musical das crianças e também aqueles dirigidos
à formação de educadores, propiciando a participação dos
acadêmicos no processo de construção e aplicação de propostas
práticas de ensino, conectando as disciplinas de formação
musical e pedagógica. Nessa perspectiva, acredita-se que o
projeto cumpre seu papel relativo à articulação da Universidade
com a comunidade, integrando ensino, pesquisa e extensão.
Neste ano já iniciamos o processo de gravação do segundo CD,
também composto por músicas de autoria das próprias crianças.

Público beneficiado

s Foram beneficiadas com aulas gratuitas de música, no ano
de 2012, em torno de 40 crianças. O atendimento acabou
se estendendo quanto a faixa-etária, com alunos de 6 a
11 anos. Podemos destacar também os quatro alunos do
curso de Licenciatura em Música da Udesc que, neste ano,
já puderam fazer das oficinas seus campos de estágio.

Número de beneficiados

s 40
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Educação

UdescOLA
Centro: CEAVI

Se a extensão prevê a aproximação da
universidade com a comunidade, nada
mais justo do que a universidade se
aproximar da rede pública estadual,
mais especificamente, dos alunos de
ensino médio, possíveis interessados
em ingressar na instituição de ensino.
Independente disso, a contribuição
dos docentes trazendo à tona temas
variados nas escolas se faz importante
pensando a formação integral dos
alunos. Estes temas contribuem
também despertando o interesse dos
alunos e vendo na Udesc uma ótima
opção de continuidade nos estudos.

Impacto produzido

s Com o oferecimento de palestras para as escolas

de ensino médio da região percebe-se claramente
o interesse dos alunos em assuntos diversos, bem
como em conhecer a Udesc, uma possível alternativa
de ensino superior público, gratuito e de qualidade.
Com esta iniciativa o ensino médio passa a ter
contribuição de professores de ensino superior e de
alguma forma despertando o interesse dos alunos em
continuar seus estudos e mais do que isso, refletindo
sobre a escolha profissional, opções e perspectivas.

Público beneficiado

s Estudantes de ensino médio das escolas

estaduais pertencentes a 14a Gered. Depois de
apresentado o projeto para todos os diretores,
todas as escolas que solicitaram agendamento
de palestra foram contempladas.

Número de beneficiados

s 2000
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Educação

Esportes de Contato
Centro: CEFID

O Programa Esportes de Contato,
destinado aos acadêmicos do Cefid
e comunidade local, foi criado para
proporcionar aos participantes
ensinamentos consistentes através
do estudo e prática das modalidades
de Jiu-Jitsu Brasileiro, Judô e Rugby. O
Programa iniciou seus trabalhos em
março de 2011, com 40 participantes,
sob a regência do mestre Altevir
Fonseca Mayer, instrutores Leandro
Beiler, Cristiano Flores, Leandro
Belém, Kayo Leonardo Pereira e
Lariane Pruner. Iniciamos alguns
participantes em competições
esportivas obtendo ótimos resultados
e descobrimos valores importantes
para a formação de profissionais e
equipes nas modalidades oferecidas.
Nossas aulas práticas acontecem
diariamente na sala de artes marciais
do Cefid, atendendo crianças,
adultos, homens e mulheres da
comunidade e acadêmicos da
Udesc. Além disso, temos outras
aulas dadas externamente.

Impacto produzido

s Foi possível difundir o estudo e a prática dos esportes de contato

no meio universitário e comunidade local, contribuindo para o
desenvolvimento pessoal, educação e formação dos envolvidos.
Contribuímos para o desenvolvimento físico, mental e aumento da
autoestima e autoconfiança das crianças atendidas. Preparamos
jovens para competições esportivas e ensinamos adultos, homens
e mulheres da comunidade e acadêmicos de uma maneira que os
mesmos possam melhorar sua qualidade de vida e desenvolvimento
pessoal. O sucesso do programa foi constatado com a contratação de
profissionais formados sob a coordenação do mestre Altevir Fonseca
Mayer pelo mercado de trabalho, além do interesse pelo patrocínio
de nossos atletas por academias parceiras que fornecem bolsa e ajuda
financeira para pagamento de inscrições nas competições esportivas.

Público beneficiado

s Acadêmicos do Cefid, sendo que alguns destes tiveram aulas

focadas para formação de instrutores e hoje atuam no mercado
de trabalho como professores em academias renomadas da
região. Temos ainda alguns jovens de comunidades carentes,
alunos do nosso projeto que recebem apoio financeiro para
participarem de competições. Além desse público, temos crianças
da comunidade que aprendem de forma lúdica ao mesmo
tempo em que aumentam sua autoestima e autoconfiança.

Número de beneficiados

s 100
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Educação

Núcleo de
Estudo da
Ginástica
Centro: CEFID

Através de seus objetivos o programa
oportuniza às crianças a possibilidade
de entrar em contato com a ginástica.
Através de suas atividades os projetos
trabalham valores fundamentais como
a dedicação, perseverança, a disciplina,
o trabalho em equipe e a superação de
limites. O projeto Aperfeiçoamento em
Ginástica Rítmica que existe há mais
de dez anos na Udesc, já conquistou
diversos títulos Estaduais, Nacionais e
Internacionais, além de revelar grandes
nomes da ginástica nacional. Através
da ginasta e acadêmica do Cefid, Luisa
Matsuo o projeto esteve presente na
Olimpíada de Pequim. Consideramos
ainda este programa como um meio
que proporciona aos acadêmicos do
Curso de Educação Física e Fisioterapia
do Cefid a interlocução teoria/prática,
contribuindo com o desenvolvimento
da formação acadêmica, oportunizando
um espaço de produção de novos
saberes nas várias áreas do esporte.

Impacto produzido

s Por estar inserido em uma escola pública o projeto

tem atendido crianças de diversas classes sociais, muitas
delas em situação de risco. Através da prática da atividade
ginástica o projeto busca resgatar valores fundamentais
como a dedicação, perseverança, a disciplina, o trabalho em
equipe e a superação de limites, contribuindo assim para a
formação de crianças que participam do projeto de ginástica
na escola e iniciação a Ginástica Rítmica. Um outro ponto a
ser destacado é a geração de mídia espontânea para a Udesc
através do projeto aperfeiçoamento em Ginástica Rítmica.
A equipe que atualmente é Campeã Sulamericana de
Conjuntos tem divulgado o nome da Udesc por todo o país.

Público beneficiado

s Ginástica na Escola: crianças com idade

entre 6 e 12 anos;
s Escola de Iniciação à Ginástica Rítmica: 200 meninas
da comunidade com idade entre 6 e 16 anos;
s Aperfeiçoamento em Ginástica Rítmica:
atende 40 meninas, distribuídas nas categorias
pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.

Número de beneficiados

s 1000
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Educação

Melhoria da
Qualidade do Ensino/
Aprendizagem de
Ciências Exatas na
Região Oeste de
Santa Catarina/2012
Centro: CEO

Este Programa de extensão iniciou as
suas atividades em agosto de 2006, com
o objetivo de melhorar as condições de
ensino/aprendizagem de Física, Matemática
e Astronomia na região de abrangência da
SDR de Maravilha. Nestes seis anos e meio
foram realizados diversos cursos e projetos de
extensão e a área de abrangência foi expandida
para a SDR de Chapecó. Em 2012 foram
realizados os cursos “Utilização de Ferramentas
Computacionais para o Ensino de Física,
Astronomia e Astronáutica para a Comunidade”
e “Preparação para a Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica”. Ocorreram ainda
os projetos Grupo de Estudos em Astronomia
e Divulgação da Astronomia na Região Oeste
de Santa Catarina e Palestras para o Ensino
Médio — importância do estudo das ciências
exatas para o profissional de nível superior.

Impacto produzido

s Com as ações executadas estamos desenvolvendo a

região na qual estamos inseridos, que durante muitos anos
esteve carente de educação superior pública e agentes
capazes de promover o desenvolvimento regional. Existem
muitas lacunas na formação dos professores do ensino
básico que atualmente atuam na região e uma grande
carência em alternativas de atualização e capacitação
dos mesmos. Com a chegada da Udesc esta realidade
começou a ser modificada. A região começou a contar
com profissionais da educação, pesquisa e extensão, com
qualificação para apresentar alternativas a vários problemas
enfrentados. Com a execução das ações vinculadas a este
programa estamos contribuindo de forma efetiva para o
desenvolvimento da região e com uma efetiva melhoria
da qualidade de ensino/aprendizagem destas ciências.

Público beneficiado

s O público-alvo beneficiado pelo programa é constituído

por professores e estudantes do ensino fundamental e médio
da região de abrangência das SDRs de Maravilha e Chapecó,
pela comunidade em geral e pela comunidade interna da
Udesc. São cerca de 20.000 pessoas atingidas anualmente.

Número de beneficiados

s 20000
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Educação

A Melhor
Idade na Era
Digital
Centro: CEPLAN

O projeto proposto visa reingressar as
pessoas da terceira idade do município de
São Bento do Sul à educação e convivência
social com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dessas pessoas e
fortalecer a cidadania. Além disso, essas
pessoas terão contato com as redes sociais
podendo estabelecer um círculo maior
de amizades. O público-alvo receberá
capacitação em Word, Excel e internet,
aprenderá a digitar textos, salvar esses
textos e figuras, acessar a Internet, receber
e enviar e-mails. O projeto será
realizado no laboratório de informática
da Ceplan/Udesc na unidade do Centro.

Impacto produzido

s Esse projeto proporcionou ao público-alvo

oportunidade de inclusão digital e social, resgate da
autoestima, fortalecimento da cidadania, promoção do
convívio social saudável e acessibilidade aos adultos
da terceira idade a novas tecnologias, redes sociais,
notícias, lazer e informações. Além disso, reforçou o
objetivo da Udesc em ser uma universidade pública
inovadora, com ação acadêmica marcada pelo
comprometimento e pela responsabilidade social,
fortalecendo através da ação a relação com a comunidade.

Público beneficiado

s Participaram do curso o total de 57 pessoas da

comunidade, que agora possuem conhecimentos em
informática básica e têm maiores chances de manterem-se
no mercado de trabalho, além de sentirem-se incluídas no
mundo digital tão presente no cenário atual. Além deles, toda
a comunidade beneficia-se através do convívio saudável
e de cidadãos que sentem-se inseridos na sociedade.

Número de beneficiados

s 57
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Educação

Despertando
Talentos 2012
Centro: CEPLAN

Visando resgatar sonhos de meninos
e meninas que por razões diversas
foram submetidos a uma vida mais
difícil e construir uma sociedade
mais justa e igualitária, que seja
capaz de ser transformada dentro
do atual conjunto em que vivemos,
necessitamos de pessoas qualificadas.
O Projeto “Despertando Talentos”
através do curso de informática de
qualidade e gratuito para estudantes
de São Bento do Sul, com idades
entre 8 e 14 anos, busca oferecer
à comunidade conhecimento
tecnológico para essa transformação.

Impacto produzido

s Apesar da imensa disponibilidade de

tecnologia existente atualmente, percebe-se
que ainda há um grande número de crianças,
adolescentes e mesmo adultos que não tem
acesso à mesma. Através do Projeto “Despertando
Talentos 2012”, concluíram o curso o total de
47 pessoas da comunidade, entre crianças e
jovens, que agora possuem conhecimentos em
informática básica e Internet. Desta maneira
estes jovens aumentam suas expectativas para
o futuro, além de criarmos estímulos para
os valores éticos, sociais e profissionais.

Público beneficiado

s Foram beneficiados com a ação, crianças e
adolescentes de baixa renda, de acordo com
a estrutura familiar. A grande maioria dos
participantes residem no bairro Centenário.

Número de beneficiados

s 47
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Educação

Casa das Ideias

Impacto produzido

Centro: CERES

historiográfica, propiciando a comunicação da Universidade
com a população de Laguna através da exibição do biombo,
em locais públicos, se utilizando de novas técnicas para a
fácil interpretação dessas informações. O projeto “Praça da
Cultura” criou um espaço para questionamento, discussão
e proposição de temas relacionados à formação acadêmica
refletida no espaço urbano de Laguna. O projeto “Recriar”
promoveu a educação ambiental, desenvolvimento e
socialização de crianças de escolas municipais e estaduais
de ensino fundamental, através de atividades lúdicas
e produtivas como a formatação de um personagem
infantil e a construção de material didático que trabalha os
conteúdos de educação ambiental com gibis e tirinhas de
jornal e também a implantação de um jardim produtivo.

Na formação acadêmica é essencial a possibilidade
de reflexão a respeito de conteúdos teóricos, assim
como a possibilidade de verificação da interface entre
este aporte teórico e as situações reais existentes
no cotidiano das cidades — palco de atuação do
arquiteto. Assim, o Programa “Casa das Ideias” buscou
fomentar situações que possibilitem a atuação do
aluno/arquiteto/cidadão em espaços de escolas,
áreas públicas e no Campus do Ceres. Ainda, através
do questionamento do espaço existente e discussão
a respeito do conteúdo teórico/prático desenvolvido
no ambiente universitário, buscou propor ações
que modifiquem a situação vigente observada,
materializando produtos e ações que visem o benefício
da população através dos projetos “Janelas da
Paisagem”, “Praça da Cultura” e “Recriar”.
Participaram deste projeto 2 docentes e 6 discentes.

s O projeto “Janelas da Paisagem” fomentou a pesquisa

Público beneficiado

s O público beneficiado com o Projeto “Casa das

Ideias” foram os alunos da IES, assim como alunos da
rede pública de ensino fundamental de Laguna/SC.

Número de beneficiados

s 4300
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Educação

Livro Digital:
Imagens de Laguna
Centro: CERES

O presente programa buscou aumentar a
valorização da preservação do patrimônio
histórico para as pessoas que vivem ou
visitam a cidade, e demonstrar que as
edificações antigas não são um atraso
na malha urbana, mas um resgate da
cultura que influenciou a elaboração da
identidade de Laguna, conhecendo o
passado para compreender o presente.
Ainda, proporcionar às pessoas o
conhecimento sobre as construções
antigas, tendo fotografias, desenhos,
pinturas e datas como instrumento de
entendimento, bem como sensibilizar
as pessoas por meio da arte e o
livro digital sobre a importância dos
aspectos arquitetônico no panorama
da cidade, despertando, assim, para
a necessidade de preservação como
instrumento de mudança na qualidade
de vida da população em diversos
setores como turismo histórico,
patrimônio cultural, identidade local,
lazer, habitação e etc. Participaram do
projeto 2 docentes e 10 discentes.

Impacto produzido

s Foram realizadas aulas de pintura

para capacitar a equipe, atividades
práticas de desenho e pintura para
a confecção das telas, sendo tais
telas expostas nas palestras;
s Foram realizadas palestras divulgando
estórias do cotidiano ou acontecimentos
vividos em algumas construções, mostrando
casas que foram demolidas ou destruídas
pelo tempo expondo desenhos e pinturas,
para a divulgação junto à comunidade;
s Elaboração do livro digital onde todos
os trabalhos de desenho e pintura dos
acadêmicos voluntários serão expostos
em redes de informação digital.

Público beneficiado

s Comunidade de Laguna.
Número de beneficiados

s 3000
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Educação

Interagindo
com Balneário
Centro: CESFI

Todos os projetos de extensão do
programa atingem diretamente a
sociedade catarinense. O projeto
pré-vestibular comunitário
democratiza o acesso à
universidade pública. Embora
a universidade seja pública e
democrática o acesso depende
de inúmeros fatores, entre eles
destaca-se o fator socioeconômico
e o projeto tenta sanar
paliativamente essas deficiências.
O curso de aperfeiçoamento
para professores da rede
pública procura resgatar temas
transversais explorados em sala
através de oficinas e workshops.
O projeto “Céu de Balneário”
procura fazer a divulgação
científica concomitantemente
com a divulgação institucional
aos visitantes da região.

Impacto produzido

s O impacto social correlaciona-se com o balanço social acima

mencionado. Como comentado anteriormente o curso prévestibular comunitário impactou a sociedade ao aumentar o
arcabouço teórico dos participantes do projeto. Inúmeras vezes
os cursistas observaram que muitos conteúdos estavam sendo
aprendidos de fato e não revistos como era o objetivo inicial do
projeto. Essa constatação fará com que esses cursistas exijam
mais das escolas onde estudaram. O curso de aperfeiçoamento
para professores da rede pública impacta na construção de um
fazer pedagógico mais contextualizado. Ademais, o projeto “Céu
de Balneário” promoveu uma divulgação institucional indireta.

Público beneficiado

s O público contemplado diretamente nos projetos de

extensão é relativamente pequeno em relação ao fator
multiplicador que cada cursista exerce em seu meio. O curso
pré-vestibular comunitário atendeu 100 cursistas ao ano. O
curso de aperfeiçoamento para professores da rede pública
atendeu 90 cursistas, e o projeto “Céu de Balneário” não tem
como computar o público alvo exato, visto que são inúmeros
curiosos e partícipes, mas estima-se entre 50 a 70 observadores.

Número de beneficiados

s 250

44

Esag Comunidade:
Redes Sociais
Centro: CESFI

O programa “ESAG Comunidade” foi
criado em 2010 e desde então vem
promovendo inúmeras ações de apoio
junto às organizações da sociedade civil e
às comunidades, com vistas à promoção
da participação cívica. O programa tem
promovido a interação concreta com
a comunidade, trazendo para dentro
da Universidade gestores públicos,
de organizações da sociedade civil e
comunitários, além de envolver alunos,
professores e servidores com suas ações. O
programa articula pesquisa, ensino e extensão,
buscando ser um veículo de difusão e diálogo
com a comunidade sobre os resultados
das pesquisas desenvolvidas no âmbito
do Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre
Inovação Social na Esfera Pública (Nisp). Por
fim, o projeto articula diversas parcerias com
instituições representativas da sociedade
civil local e também outras instituições
de referência dos campos acadêmicos e
das práxis nacionais e internacionais.

Educação

Impacto produzido

s Maior estreitamento das relações entre a Esag e a

Comunidade, indo ao encontro do lema da Esag que é Escola,
Empresa e Comunidade. Mais especificamente, o programa
envolveu diversas parcerias com organizações locais;
s Promoção do desenvolvimento institucional de Organizações
da Sociedade Civil (OSCs) e do fortalecimento da rede social
local, por meio da realização de seminários e oficinas;
Difusão de conhecimento sobre o investimento social privado local;
s
s Estímulo à participação cívica dentro e fora da
Universidade, com envolvimento de professores e alunos
em ações de desenvolvimento comunitário;
s Três edições do curso “Cidadania é Direito”, envolvendo a
formação de 90 pessoas em noções básicas de direito;
s A integração entre ensino, pesquisa e extensão, por meio da
interlocução com disciplinas da graduação e do mestrado, além das
pesquisas desenvolvidas pelos professores envolvidos no programa.

Público beneficiado

s Docentes.......................................................................................................3
s Discentes de Graduação......................................................................... 80
s Discentes de Pós-Graduação....................................................................2
s Técnicos Administrativos..........................................................................3
s Outros.....................................................................................................1274
s TOTAL.................................................................................... 1362
Sendo que:
s Público Interno da Universidade/Instituto........................................ 88.
s Instituições Governamentais Estaduais.................................................3
s Instituições Governamentais Municipais..............................................1
s Organizações de Iniciativa Privada...................................................... 47
s Organizações Não Governamentais (ONGs/OSCIPs)..........................121
s Grupos Comunitários . ..............................................................................2
s Outros.....................................................................................................1100

Número de beneficiados

s 1370
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Educação

SAG Sênior: Projeto
Empreendedorismo
Centro: ESAG

O modelo que norteia a operação da Esag
Sênior permite à universidade executar
ações de extensão de diferentes formas.
Enquanto projeto de educação continuada
dirigido a membros da comunidade de meia
idade, proporciona não apenas a atualização
profissional, mas também a criação
de novas oportunidades de realização
pessoal. A proposta de envolver os alunos
em ações de voluntariado não constitui
apenas a consolidação do conhecimento
proposto no Programa por meio da
criação de espaços de experimentação,
gera também um efeito multiplicador,
ampliando significativamente o número de
pessoas atendidas e consequentemente,
o impacto do programa como um todo na
comunidade. O mesmo se aplica ao Projeto
de Empreendedorismo. O modelo de cogestão, baseado na participação proativa
de alunos de graduação, caracteriza uma
segunda vertente do caráter de extensão do
Programa, na medida em que cria espaço
para a apropriação do conhecimento
pelos acadêmicos, teoria e prática.

Impacto produzido

s O Projeto Empreendedorismo utilizará instrumentos para a

ampliação do conhecimento dos alunos, tais como aulas, mini-cursos,
palestras, seminários e eventos de integração além de visitas técnicas.
Estes servirão para proporcionar às pessoas envolvidas, uma rica troca
de experiências e um intercâmbio de informações que aumentará o
conhecimento e a percepção reflexiva dos itens que integram a sociedade.
Assim, o projeto busca manter os envolvidos em constante renovação,
sempre conectados aos assuntos estudados, de modo a integrar novas
tendências, opiniões divergentes e entretenimento em prol de novos
aprendizados, para que desta forma cada um possa evoluir seus
conceitos e ampliar seus conhecimentos. Outra necessidade é ampliar
o impacto do programa na comunidade externa. Articular atividades
que envolvam a comunidade e proporcionar maior visibilidade ao
programa frente ao público externo são ações que permitirão que
mais pessoas conheçam e sejam beneficiadas por suas atividades.

Público beneficiado

s Docente...............................................................................................26
s Discentes de Graduação....................................................................3
s Discentes de Pós-Graduação............................................................ 0
s Técnico Administrativo......................................................................1
s Outro....................................................................................................71
s TOTAL...............................................................................101
Sendo que:
s Público Interno da Universidade/Instituto.................................30
s Organizações de Iniciativa Privada...............................................21
s Outros..................................................................................................50

Número de beneficiados

s 101
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Educação

Centro de
Memória e
História das
Populações
de Origem
Africana em
Santa Catarina
Centro: FAED

Através das mídias eletrônicas: twitter
(@NEAB_Udesc), facebook (Neab Udesc),
site (http://www.neab.faed.Udesc.br/) e o
boletim informativo bimensal divulgado
virtualmente; através de encontros virtuais
e presenciais dos pesquisadores do Instituto
Internacional de Estudos da Diáspora
Africana; e por meio de programas de
gestão de grupo de email organizar a lista
de discussão NEAB-Udesc e Consórcio de
NEABs, é que o referido projeto atinge seus
objetivos de disseminação de informação
e conhecimento sobre as populações
de origem africana, especialmente em
Santa Catarina, para a comunidade.

Impacto produzido

s Como a maioria das ações do referido projeto são

produzidas para serem disseminadas virtualmente, a avaliação
da mensuração dos impactos produzidos não é feita com
exatidão. Se percebe os impactos produzidos através dos
meios de veiculação de informação e conhecimento e o
público ao qual se destina. As mídias eletrônicas (Twitter, Site,
Facebook) são atualizadas semanalmente, com informações
sobre as populações de origem africana e sobre o Neab,
especialmente. Essas informações, assim como outras matérias,
são compiladas bimestralmente no boletim informativo do
Neab. Tendo impacto nacional e, possivelmente, internacional.

Público beneficiado

s Estudantes e professores/as da Udesc, docentes e

discentes dos sistemas de ensino, gestores públicos,
educadores/as comunitários e pesquisadores em geral,
com abrangência nacional, e, possivelmente, internacional.
Os 317 usuários do grupos de emails NEAB/Udesc e
os 165 usuários do grupo Consórcio de NEABs.

Número de beneficiados

s 6700
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Educação

Projeto de Extensão:
Alternativas
Pedagógicas e
Formação de
Professores no
Ensino Fundamental
Público — 3a edição
Centro: FAED

As ações de Extensão, propostas para os encontros
de formação, resultaram da permanente articulação
com as nossas pesquisas sobre reprovação escolar no
Ensino Fundamental e os saberes e fazeres escolares
(KOCH e HANFF, 2011), desenvolvidas em escolas
públicas municipais e estaduais, na forma de estudos
exploratórios e de estudo de caso. Os estudos
apontaram questões importantes sobre as dificuldades
de aprendizagem, que por meio da extensão foram
pedagogicamente trabalhadas em processos de
formação e qualificação do ensino. Na extensão,
estabelecemos formas de cooperação, para que não
só a universidade usufrua dos serviços da escola
pública, mas também para que os professores da
rede de ensino público usufruam das universidades,
através do desenvolvimento de programas de
formação continuada e de projetos escolares
alternativos nas diversas áreas do conhecimento.

Impacto produzido

s A ação de extensão realizada caminhou na perspectiva de

criar um coletivo de discussões pedagógicas e de iniciativas
para a superação de modelos escolares seletivos e excludentes.
Eventos como seminários, oficinas pedagógicas e palestras
foram abertos à participação de educadores/as interessados/
as da Região de Florianópolis e de outras regiões do Estado. As
atividades/ações de extensão realizadas atingiram o público
alvo previsto (supervisores/as escolares e demais profissionais
que exercem a função de coordenadores/as pedagógicos/as e
docentes do Ensino Fundamental público), com a participação de
estudantes dos cursos de licenciatura, especialmente do Curso
de Pedagogia. Tivemos parceiras na execução deste Projeto
com a UFSC/CED, com a Secretaria Municipal de Educação
de Florianópolis e com a Associação dos Supervisores.

Público beneficiado

s 86 Supervisores e assistentes, assessores, professores e dirigentes
de escolas de Ensino Municipal de Florianópolis; 500 estudantes
de Ensino Municipal de Ensino de Florianópolis; 300 Supervisores
e assistentes técnico-pedagógicos, assessores, professores e
dirigentes de escolas de Ensino Fundamental da Rede Estadual
de Florianópolis; 12000 estudantes de Ensino Fundamental
da Rede Estadual de Florianópolis; 30 estudantes da Udesc e
15 Professores do Curso de Pedagogia da Faed e da UFSC.

Número de beneficiados

s 12916
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Meio Ambiente

Educação
Ambiental para a
Sustentabilidade
Centro: FAED

Promovendo A Interação em Rede
em Educação Ambiental e para a
Sustentabilidade • A ação visa iniciar

a consolidação da interação à distância
no âmbito do Centro de Referência
em Educação para a Sustentabilidade
(Cres). O site/portal constitui-se
como uma interface pública do citado
Centro e, simultaneamente, a porta de
interações múltiplas das instituições
membro. O ambiente precisa ser
implementado e testado, sendo esse
o principal objetivo deste projeto.
Udesc Sustentável • A ação implica
estabelecimento de contatos com todos os
campi da Udesc, aplicação de questionários
e realização de entrevistas e tratamento dos
dados tendo em vista um plano de ação para
a promoção de campi mais sustentáveis.

Impacto produzido

s

A caracterização dos campi da Udesc ainda não foi
concluída, porém já se verifica a falta de investimentos
e incentivos no âmbito da sustentabilidade, as ações
que existem na universidade são muito pontuais,
englobando às vezes apenas um centro. O site já foi
criado e estão quase sendo iniciadas as inscrições. O
grupo já está entrando em contato com as principais
instituições e empresas do estado envolvidas na
promoção da sustentabilidade para explicar e
informar como será o Centro de Referência para a
sustentabilidade e incentivar a sua participação.

Público beneficiado

s O público alvo principal são os professores, alunos
e funcionários das escolas de educação básica e
ensino médio de Santa Catarina. Professores, alunos
e técnicos de vários campi da Udesc e comunidades
envolventes. Membros de ONGs e empresas
envolvidas na promoção da sustentabilidade.

Número de beneficiados

s 15000
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Meio Ambiente

Museu de
Entomologia:
uma Ferramenta
no Ensino e na
Preservação da
Natureza
Centro: CAV

O Museu de Entomologia do CAV/Udesc
iniciou suas atividades em 1984 e reúne
aproximadamente 60 mil exemplares de
insetos, dando suporte para atividades de
ensino, pesquisa e extensão. A entomologia
é o estudo dos insetos; o termo “entomon”
derivado do grego significa insetos e “logos”
estudo. Esta oficina procura atingir seus
objetivos de preservação e manutenção
dos insetos do museu e também a sua
divulgação, uma vez que os estudantes
demonstrem interesse nas exposições
com vários questionamentos sobre a vida
e importância dos insetos e certamente
aproveitem bem as visitas e apresentações.

Impacto produzido

s Esta oficina é fundamental para a gestão racional dos

recursos naturais e para a preservação do ecossistema,
devendo estar associada a atividades de extensão
que ocorrem dentro desta instituição. Com a devida
realização procura-se estimular os visitantes, aperfeiçoar
os conhecimentos dos alunos adquiridos durante todo
o caminho da educação, e fazer com que o interesse
deles aumente e que procurem ser conhecedores
da importância dos insetos e sua preservação no
ambiente. Sendo uma atividade complementar e
interativa sobre a preservação do meio ambiente.

Público beneficiado

s Visando apresentar o Museu de Entomologia como
uma ferramenta de educação, a oficina realizada
neste 8o encontro de extensão pretende integrar a
comunidade externa, os alunos do CAV e dos demais
centros da Udesc, proporcionando a difusão e troca
de conhecimento sobre a diversidade dos insetos.

Número de beneficiados

s 40
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Meio Ambiente

Programa de
Extensão Água
e Gestão de
Riscos
Centro: CEO

A ocorrência de estiagens frequentes e
intensas em algumas regiões, e chuvas
intensas em outras, muito preocupam a
sociedade catarinense, e principalmente, os
órgãos encarregados pelo abastecimento
público nos diversos municípios do
estado. A água necessita ser gerida com
a participação da comunidade, de forma
mais econômica e racional. Para se garantir
o acesso à água de qualidade necessária
aos diversos usos, além da participação
individual de cada cidadão é necessário
um eficiente sistema de gestão de recursos
hídricos. O meio ambiente ecologicamente
equilibrado é um direito da atual e das
futuras gerações. Para a garantia deste
direito é necessário que se valorize os
recursos naturais e que se promova a sua
utilização racional e sustentável. Estimular
a preservação e o uso racional de recursos
como a água, é agir em defesa da vida e da
garantia de que todos tenham acesso a ela.

Impacto produzido

s

O resultado obtido foi um estímulo à sociedade no
despertar para a importância da gestão do bem comum
água e a contribuição para sua utilização consciente e
racional, contribuindo para sua utilização consciente
e prevenção da degradação de sua qualidade.
Procurou-se atender a necessidade da sociedade
e o despertar para a importância das questões
ambientais percebendo a complexidade das relações
entre as variáveis ambientais, a consciência crítica e
a ciência da necessidade de agir preventivamente.

Público beneficiado

s As atividades realizadas através do programa

abrangeram o aperfeiçoamento e divulgação de
uma cartilha ilustrada, disponibilizada na forma
impressa e eletrônica, a realização de palestras de
conscientização da sociedade junto a estabelecimentos
de ensino, atingindo professores e alunos e a
realização de curso de formação para professores.

Número de beneficiados

s 3000
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Meio Ambiente

Educar para Preservar
Centro: CEAVI

A educação para a sustentabilidade perpassa
gerações, difundindo a reflexão que será
repassada de pai para filho, com análise crítica
e reflexiva do cotidiano. Assim, pressupõese que ao atingir os objetivos do projeto
— educar para preservar —, estar-se-á
contribuindo efetivamente para uma sociedade
sensibilizada e ecologicamente equilibrada. A
ação será desenvolvida nas escolas da região
do alto vale do Itajaí, na própria Udesc (com
2 semanas por ano de conscientização), e
ainda nas empresas de Ibirama, abrangendo
assim, toda comunidade. Projeto vinculado
ao programa Udesc Sustentabilidade. Requer
1 bolsista para realizar ações de extensão
(visitas às escolas e organização das semanas
Udesc de Sustentabilidade) e 2 acadêmicos
voluntários, afim de implantar e envolver
os discentes nos projetos de extensão.

Impacto produzido

s Preservação com menor impacto ambiental

incentivando as crianças e adolescentes a aplicarem
medidas preventivas em suas residências e na
comunidade em que estão inseridas. O capitalismo
que estimula o consumo exacerbado sem a
preocupação com os seres humanos ou com qualquer
outra espécie do planeta gerou a mais grave crise
vivenciada pela humanidade com efeitos perversos
para todos. Assim, é indispensável demonstrar a
necessidade de atenção para que o consumo seja
consciente tendo impacto positivo na sociedade.

Público beneficiado

s Alunos das escolas municipais de Ibirama/SC. São 5

escolas beneficiadas com projetos e educação ambiental.
A educação para a sustentabilidade perpassa gerações,
difundindo a reflexão que será repassada de pai para
filho, com análise crítica e reflexiva do cotidiano.

Número de beneficiados

s 860
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Meio Ambiente

Projeto
Biodigestor
Orgânico
Centro: CEAVI

Como o projeto tinha o objetivo de
apresentar uma proposta viável de
destinação dos resíduos orgânicos, os
acadêmicos do curso de engenharia
sanitária foram instigados a propor
alternativas para a construção do
biodigestor, avaliando questões como o
tipo de reação de decomposição: Aeróbia
ou Anaeróbia, investigando materiais
baratos e eficientes na composição
do filtro, etc. Já os estudantes das
escolas foram estimulados a entender
a importância de ações que buscam
minimizar os impactos antrópicos
sobre os ecossistemas, sendo ao
mesmo tempo instigados a perceber
que o que é aprendido nas disciplinas
pode e deve servir de subsídios para
que ele desenvolva uma consciência
crítica sobre o mundo que o cerca.

Impacto produzido

s A forma de avaliar o impacto da proposta junto

aos estudantes foi através de um questionário. Nos
questionamentos eles foram instigados a responder se faziam
uso de práticas sustentáveis nas suas ações diárias, ao que
eles responderam que se preocupavam com estas questões
somente algumas vezes. No mesmo questionário eles
responderam que conseguem ter plena consciência da relação
do tema com a disciplina de química do ensino médio. Isso
nos leva a concluir que os estudantes têm certo entendimento
sobre as questões ambientais, no entanto ainda não estão
dispostos a dispor do seu tempo e da sua comodidade
para agir com responsabilidade com o meio ambiente.

Público beneficiado

s O público beneficiado pelas palestras foram estudantes

da rede estadual de ensino da 14a Gerência de Educação.
De forma específica, as escolas beneficiadas foram: E.E.B.
Maria Angélica Calazans, Dona Emma; E.E.B. Orlando Bertoli,
Presidente Getúlio; E.E.B. Gertrud Aichinger, Ibirama. Bem como
os acadêmicos do curso de Engenharia Sanitária do Ceavi.

Número de beneficiados

s 240
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Meio Ambiente

Grupo de
Trabalho para
Preparo de Ações
Junto ao Projeto
Rondon
Centro: CAV

As atividades do projeto são
aplicadas em forma de oficinas que
são desenvolvidas dentro das áreas
temáticas da extensão universitária:
comunicação, cultura, direitos
humanos e justiça, educação, meio
ambiente, saúde, tecnologia e produção
e trabalho, com enfoque na área de
meio ambiente, uma vez que o Centro
de Ciências Agroveterinárias (CAV)
possui cursos vinculados a esta área.
São eles: Agronomia, Engenharia
Ambiental, Engenharia Florestal,
Medicina Veterinária e cursos de
Pós Graduação destes cursos.

Impacto produzido

s O projeto fomenta o desenvolvimento sociocultural

e socioambiental da localidade recebedora das ações
desenvolvidas pelo projeto, bem como favorece o
desenvolvimento de aptidões, princípios e consciências
que trazem para os que a vivenciam uma bagagem positiva
que agrega de forma significativa na carreira acadêmica,
profissional e pessoal dos graduandos envolvidos, pois o
contato multidisciplinar das diferentes áreas representadas
pelos acadêmicos participantes do projeto somadas ao
contato externo na relação Universidade e sociedade
promovem intercâmbio de conhecimento de forma
transdisciplinar, numa troca de saberes e experiências que
ultrapassa aquilo que é possível dentro da Universidade.

Público beneficiado

s O público alvo do projeto é formado por estudantes das
faixas etárias de ensino primário, secundário e também
de ensino superior, bem como classes especiais de
alfabetização, de instituições públicas, privadas, ou mistas.

Número de beneficiados

s 240
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Meio Ambiente

Agicee — Ações de
Gestão Integrada para
o Consumo Eficiente
de Energia Elétrica
em Instalações
Prediais do Campus
Universitário
Centro: CCT

Nesta última década, o crescimento do PIB, com
reflexos no consumo de insumos energéticos,
exigiu um aumento na produção e geração de
energia. O conhecimento mais profundo dos
efeitos dos Gases de Efeito Estufa (GEE) despertou
a sociedade para os impactos ambientais, sociais,
políticos e econômicos decorrentes da produção
de energia. Faz-se necessário disseminar
junto à sociedade a importância de reduzir o
consumo energético, promovendo ações de
conservação e racionalização de energia, isto
é, uma melhoria na eficiência energética de
todos os processos. Ganhos de até 20% na
economia de energia são plenamente possíveis
de serem obtidos. Uma forma de economia de
energia é a utilização de energia solar, como
a utilizada no projeto UdescSOLAR, através
de energia solar fotovoltáica para barco.

Impacto produzido

s As atividades desenvolvidas nesta ação estão integradas
no programa PRÓ-EFFICIENTA, que inclui também as
ações AGICEE — Ações de Gestão integrada para o
consumo eficiente de Energia Elétrica no CCT/Udesc e
Aprendizado e Aplicação do Sistema de Etiquetagem
Procel RTQ-R para edificações residenciais em Joinville. O
Programa conta com o apoio do Laboratório de Pesquisa
em Eficiência Energética do Departamento de Engenharia
Elétrica da Udesc, sendo os resultados desenvolvidos
divulgados através de publicações e comunicações.

Público beneficiado

s Inicialmente, a ação esteve presente na Semana de

Sustentabilidade promovida pelo jornal A Notícia, do
Grupo RBS, na cidade de Joinville. Foram apresentados
aspectos da importância do consumo eficiente da energia
e o grave problema dos Gases de Efeito Estufa.

Número de beneficiados

s 40
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Meio Ambiente

Conscientização de
Alunos do Ensino Médio
Quanto à Importância da
Destinação Correta do
Lixo Eletro-Eletrônico
Centro: CAV

A facilidade de aquisição de novas
tecnologias e descarte de grande
quantidade de resíduos eletroeletrônicos produzidos no país
configura hoje um quadro preocupante.
De acordo com dados da Organização
das Nações Unidas (ONU) divulgados
em 2010, o Brasil é considerado o maior
produtor per capita de lixo eletroeletrônico entre os países emergentes.
Com base nessas informações, se faz
necessária a conscientização dos jovens
a respeito dos componentes químicos
encontrados nos equipamentos eletroeletrônicos, de seu potencial poluidor
e da sua destinação correta para evitar
a contaminação do meio ambiente.

Impacto produzido

s Divulgação e esclarecimento aos alunos do caráter

poluidor dos diferentes componentes que constituem
um equipamento eletro-eletrônico e do perigo da
disposição inadequada desses resíduos para o meio
ambiente. Além disso, os alunos podem repassar as
informações e conhecimentos obtidos nesse trabalho
para pessoas da família e para os amigos, divulgando
a maneira correta de tratamento desse tipo de resíduo.
O tema do projeto está relacionado com as disciplinas
de química, fisíca e biologia, auxiliando o trabalho dos
professores dessas áreas, uma vez que eles utilizam uma
forma prática de esclarecer os conceitos teóricos.

Público beneficiado

s Diretamente, os alunos do ensino médio da escola

participante e indiretamente seus familiares e amigos, pois
os alunos participantes servem como multiplicadores do
conhecimento e da informação transmitidos pelo projeto.

Número de beneficiados

s 400
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Meio Ambiente

Coleta Seletiva de
Lixo e Reciclagem
de Óleo de Cozinha
em uma Escola do
Município de Lages
Centro: CAV

O projeto sobre reciclagem de
lixo e óleo de cozinha vem sendo
desenvolvido ao longo dos últimos
três anos em escolas do município
de Lages, com uma boa aceitação
por parte do público (professores e
estudantes). Este ano, ele foi conduzido
na Escola de Ensino Básico Belisário
Ramos com alunos da 6a a 8a séries
do Ensino Fundamental. Ao longo do
ano foram desenvolvidas palestras
de conscientização ambiental para
todas as turmas da escola, de forma
a promover uma educação a respeito
do descarte inadequado de resíduos
sólidos e de óleo de cozinha.

Impacto produzido

s As palestras dadas ao longo do ano foram bem aceitas

pelos alunos, os quais, em sua maioria, mostraram-se
interessados pelo assunto, principalmente aqueles de
séries iniciais. A etapa que visa a coleta seletiva do lixo na
escola está sendo implementada, mas tem-se mostrado,
também, bastante aceita por parte dos estudantes e dos
professores da escola, evidenciando que o principal
objetivo do projeto, a conscientização a respeito do descarte
inadequado de resíduos (lixo e óleo), está sendo cumprida.

Público beneficiado

s O público beneficiado com a aplicação da ação

trata-se de estudantes de 6a a 8a séries do Ensino
Fundamental da Escola Belisário Ramos de Lages/SC,
pais de alunos, funcionários e professores da escola.

Número de beneficiados

s 500
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Meio Ambiente

Núcleo de Educação
Ambiental — Meio
para a Formação de
Recursos Humanos
Centro: CAV

A educação ambiental surge não somente como
um mero repasse de informações, mas como forma
de mudança de comportamento e atitudes em
relação aos problemas ambientais. A Educação
Ambiental é uma proposta de filosofia de vida que
resgata valores éticos, estéticos, democráticos e
humanistas. Os integrantes do Núcleo de Educação
Ambiental (NEA) desenvolvem atividades de
organização e discussões sobre temas ambientais,
considerando os aspectos técnicos, sociais e
econômicos. Os assuntos abordados envolvem
a concepção e o entendimento da interação
entre os seres vivos e os recursos abióticos para
a manutenção do equilíbrio ambiental ou outros
temas específicos, de acordo com o planejamento
pedagógico. A metodologia inclui aulas expositivas,
músicas, brincadeiras e visitas a locais que auxiliem
o aprendizado sobre o meio ambiente. Buscase desenvolver atividades que mostram para as
gerações atuais as formas de uso racional dos
recursos naturais para viver de maneira coerente
com os ideais de uma sociedade sustentável.

Impacto produzido

s Segundo o capítulo 36 da Agenda 21 a educação ambiental é defina

como um processo que busca “desenvolver uma população que seja
consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que
lhe são associados, e que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes,
motivações e compromissos para trabalhar individual e coletivamente
na busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção
dos novos”. O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) busca incentivar
e colaborar na formação de recursos humanos na área de educação
ambiental através do desenvolvimento de atividades que mostram para as
gerações presentes, questões preocupantes relacionadas ao meio ambiente
e de maneira simples e clara. Busca também conscientizar e capacitar cada
indivíduo a participar de maneira responsável nas decisões comunitárias
e pessoais, que digam respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida.

Público beneficiado

s As pessoas envolvidas no desenvolvimento das atividades

propostas pelo projeto, tanto as internas como as externas à
Universidade, tiveram a oportunidade de discutir e vivenciar
situações que mostraram a possibilidade de melhoria na qualidade
de vida utilizando apenas o cuidado com o meio ambiente (local
onde cada um vive e compartilha com os demais organismos).

Número de beneficiados

s 3500
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Meio Ambiente

Efeitos da Poluição
Sonora Provocados por
Aparelhos Eletrônicos
Centro: CAV

A poluição sonora, apesar de ser invisível,
acarreta uma série de problemas na vida
de cada indivíduo. O ruído é o que mais
colabora para a existência da poluição
sonora. Ele é provocado pelo som excessivo
das indústrias, canteiros de obras, meios de
transporte, áreas de recreação, etc. Estes ruídos
provocam efeitos negativos para o sistema
auditivo das pessoas, além de provocar
alterações comportamentais e orgânicas.
Alguns problemas podem ocorrer a curto
prazo, outros levam anos para serem notados.
Assim, com o trabalho desenvolvido, esperase que os alunos tenham compreendio s
consequências que uma poluição invisível,
como a poluição sonora, pode causar. Esperase também que com os conhecimentos
adquiridos os alunos mudem seus hábitos
(de utilizar fones de ouvidos, MP3, etc.) e
influenciem na mudança do comportamento
de outras pessoas, aumentando assim o
número de pessoas atingidas com a proposta
visando minimizar ou evitar problemas
futuros causados pela poluição sonora.

Impacto produzido

s Durante o desenvolvimento das atividades relacionadas

à poluição sonora foi observado um grande interesse
pelos jovens e um certo desconhecimento sobre o tema
abordado. Apesar do interesse demonstrado, a mudança
de atitude ou do comportamento destes jovens somente
será possível de ser mensurada e avaliada com o passar
do tempo. Se o projeto apresentou um impacto social,
também somente com o passar do tempo é que será possível
termos uma resposta. Agora cabe ao grupo de jovens
mudar ou não suas atitudes com relação ao uso de fones
de ouvido e aparelhos eletrônicos. No entanto, acreditase que estes jovens farão uso destes aparelhos (fones de
ouvido e similares, de uma forma mais moderada devido
ao conhecimento adquirido com o projeto desenvolvido.

Público beneficiado

s O trabalho desenvolvido foi realizado com um

grupo de jovens adolescentes do ensino médio integral,
com idade média de 16 anos, da Escola de Educação
Básica Vidal Ramos Junior da cidade de Lages/SC.

Número de beneficiados

s 150
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Meio Ambiente

O Ensino da Botânica:
uma Construção
sob Vários Olhares
Centro: CAV

O trabalho em educação ambiental, seja
ele na rede municipal de ensino ou nas
redes estadual e federal, deve partir de um
diagnóstico, refletir e indicar caminhos que
possibilitem não só a conscientização de
alunos e professores, mas também deve ser
capaz de promover uma nova concepção de
vida, de cidadania e de novas perspectivas
para o presente e o futuro. De forma geral, a
inserção do conhecimento sobre o ensino da
botânica, assim como outros assuntos ligados
ao meio ambiente devem ser enfatizados
desde as séries iniciais e devem partir de
conhecimentos básicos, da vivência de cada
aluno, do cotidiano que o cerca, sempre
buscando observar pequenas estruturas
básicas que ele visualiza em seu cotidiano,
como uma simples folha, uma flor ou um
fruto, para que se sinta parte do meio onde
vive e comece a cuidar dos componentes que
constituem a biodiversidade como um todo.

Impacto produzido

s A partir de atividades simples como a proposta, o ensino da

botânica pode ser levado para a sala de aula e enriquecer o conteúdo
programático. Para tanto, abaixo são citadas algumas formas
alternativas para ensinar e aprender botânica nas escolas, em atividades
da Educação Ambiental e que podem gerar impactos positivos.
1. Jardim didático • plantar espécies arbóreas e herbáceas. Ação: o
aluno adquire razão para cuidar e compreender a importância de cada
indivíduo vegetal; 2. Passeio nos jardins • atividade que leva o aluno
ao questionamento, à busca do conhecimento. Ação: o aluno começa
a enxergar os papéis de uma escola —ensino, pesquisa e extensão;
3. Montagem de herbário escolar • Ação: através da montagem de
herbário o aprendizado torna-se mais fácil, pois muitas escolas não têm
uma área florestal próxima. Dessa forma o ensino da botânica não deve
somente abordar sobre a natureza, mas educar para e com a natureza.

Público beneficiado

s O processo de conscientizar não se dá de uma pessoa para outra,

não ocorre de forma aleatória, pois faz parte de uma construção
individual ou coletiva que requer mudança. Por isso que uma atividade
simples como a proposta poderá trazer grandes resultados e o público
beneficiado, certamente, além dos alunos participantes das atividades
serão também os seus familiares, as comunidades interna e externa,
bem como os bolsistas de extensão, pela experiência adquirida.

Número de beneficiados

s 80
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Meio Ambiente

Procel RTQ-R
para Edificações
Residenciais em
Joinville
Centro: CCT

Esse projeto consistiu em avaliar o
perfil de algumas edificações escolhidas
aleatoriamente na cidade de Joinville,
segundo o manual RTQ-R, analisando
seus respectivos projetos arquitetônicos
para obtenção de resultados e classificação
dos mesmos. Segundo cada classificação,
foram feitas propostas de melhoria em
cada caso, na tentativa de gerar eficiência
energética e diminuição no consumo
de energia, e maior aproveitamento
de iluminação natural, ventilação
natural, e aquecimento solar natural.

Impacto produzido

s Conforme foram sendo obtidos resultados, foi-se fazendo

a análise dos métodos e providências que se fossem tomados
e pensados durante a execução do projeto inicial das obras,
tornariam as edificações energeticamente mais eficientes,
gerando economia no gasto elétrico de cada unidade
habitacional e também do condomínio como um todo.
Nisso, o impacto ambiental poderia ser reduzido,
devido à economia com gastos em ar-condicionados,
iluminação artificial e ventilação artificial.

Público beneficiado

s Como as edificações analisadas ainda não são habitadas,
fez-se uma estimativa de quantos apartamentos têm
e o possível número de moradores. Considerando
que são 108 apartamentos ao todo, e cada um tem 4
quartos, estima-se uma quantidade de 540 pessoas.

Número de beneficiados

s 540
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Meio Ambiente

Observatório
da Pesca
Centro: CERES

O objetivo do presente projeto foi
levantar informações sobre a pesca,
os pescadores e os turistas que
acompanham a pesca da tainha com
auxílio de botos nos Molhes da Barra,
que servirão como base para a proposta
de criação de um Espaço de Ciência na
forma de um observatório para divulgar
a cultura pesqueira de Laguna. Ainda, a
elaboração de uma cartilha informativa
sobre os pescadores deste sistema de
pesca, e elaborar um relatório sobre
as demandas dos turistas e demais
observadores para subsidiar a elaboração
do projeto do Observatório e ações
da prefeitura e demais organizações
municipais e estaduais.
Participaram do projeto 2
docentes e 10 discentes.

Impacto produzido

s Foi realizado levantamento de informações

junto aos pescadores e ao público, estas geradas
através de questionários abertos e dirigidos;
s Realizadas estimativas do número de pescadores e da
composição e quantidade de captura efetuada semanalmente
durante toda a safra da tainha, entre maio e junho. Em
períodos de excepcional captura os acompanhamentos
foram diários, essas informações registradas em
diários de pesca e processadas posteriormente;
s Foi elaborada proposta de criação do Observatório,
baseada nas informações registradas.

Público beneficiado

s Pescadores artesanais do Molhes da Barra,

alunos de graduação do Ceres, alunos de ensino
médio e fundamental, turistas e visitantes.

Número de beneficiados

s 1700
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Meio Ambiente

Conhecendo as
Espécies Aquáticas
Marinhas da Região
Sul de Santa Catarina
Centro: CERES

O programa objetivou desenvolver
projetos e ações em Educação Ambiental,
incluindo a busca por alternativas para
o desenvolvimento sustentável das
comunidades tradicionais, baseadas
em sua vocação e características
socioculturais. Para tal, houve a
aproximação junto às comunidades
de pescadores artesanais; diagnóstico
das principais espécies aquáticas com
valor econômico e cultural; elaboração
de materiais de divulgação; realização
de cursos e treinamentos, incluindo
a apresentação dos resultados do
diagnóstico das espécies; elaboração
de um documento científico com vistas
ao desenvolvimento de um programa
de manejo de estoques pesqueiros.
Participaram do trabalho 5 docentes, 1
técnico administrativo e 6 discentes.

Impacto produzido

s Elaboração de um material didático sobre as

principais espécies aquáticas marinhas presentes
nas lagunas costeiras e na região litorânea;
s Apresentação do citado material para os alunos do
ensino fundamental e médio dos municípios envolvidos
no Programa, bem como a apresentação de material de
caráter técnico aos técnicos de órgãos governamentais,
carcinicultores, colônia de pescadores e demais interessados;
s Elaboração e colocação de 20 placas indicativas de
quilometragem na orla da Praia do Mar Grosso, em Laguna,
onde cada placa trará informações e curiosidades sobre
duas espécies marinhas de ocorrência na região.

Público beneficiado

s Alunos do ensino fundamental e médio dos municípios
de Laguna, Imbituba, Imaruí, Jaguaruna, Garopaba e
Paulo Lopes, pescadores artesanais, carcinicultores,
técnicos de órgãos governamentais federais, estaduais e
municipais, turistas e comunidade em geral. Acadêmicos
do Curso de Engenharia de Pesca do Ceres/Udesc.

Número de beneficiados

s 2800
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Meio Ambiente

Ações na Área
de Fruticultura
e Floricultura
Centro: CAV

Durante esse programa foram
desenvolvidas atividades na área
de fruticultura e floricultura. São
organizados dois eventos bi-anuais
sobre as culturas da Pereira e da Physalis
visando transferir tecnologia nestas
áreas a produtores e demais pessoas
interessadas no assunto. Orientações
na áreas de fruticultura a produtores da
região de Lages/SC, desenvolvimento da
floricultura na região de Lages/SC. No
CAV os alunos aprendem a preparar e
manter canteiros de flores contribuindo
no aspecto visual do mesmo. Atividades
como a produção de mudas para
distribuição, até a participação em
palestras e organização de eventos
e dias de campo. Realização de um
trabalho junto às escolas do município
de Lages visando a conscientização dos
alunos e da comunidade na preservação
dos ambientes públicos, bem como
na melhoria do ambiente da escola e
do lar, através do plantio de flores.

Impacto produzido

s O programa na área de fruticultura tem como objetivo orientar

produtores e a comunidade em geral sobre técnicas adequadas para
o manejo do pomar, proporcionando à comunidade melhoria em
sua dieta alimentar, através de ingestão in natura ou processada
das frutas. Aumentar a renda familiar dos pequenos produtores
através da venda do excedente de sua produção de frutas. Na
área de floricultura, o impacto será junto às escolas do município
de Lages, onde são realizadas palestras e atividades práticas
com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância
de se preservar os parques, praças e jardins. No CAV os alunos
aprendem a preparar e manter canteiros de flores contribuindo
no aspecto visual do mesmo, bem como a produção de mudas.

Público beneficiado

s Produtores e a comunidade em geral interessados

na área de fruticultura e floricultura, alunas de escolas
do município de Lages. Pessoas de diversas idades,
de diferentes locais poderão ser beneficiadas, pois os
participantes poderão divulgar e aplicar o conhecimento
adquirido na sua casa, escola, comunidade, entre outros.

Número de beneficiados

s 500
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Meio Ambiente

Monitoramento da
Qualidade da Água
de Propriedades
Produtoras de Truta
na Região Serrana
de Santa Catarina
Centro: CAV

O objetivo deste projeto foi capacitar os
produtores de trutas na Região da Serra
Catarinense em relação ao manejo da
qualidade da água com visitas periódicas
às propriedades. O projeto possibilitou
um diagnóstico da situação dos recursos
hídricos nas propriedades de truticultura.
As visitas foram realizadas mensalmente e
os resultados das análises de água foram
discutidos junto com os produtores.
O manejo da qualidade da água é
fundamental para o sucesso da criação e
para a preservação dos recursos hídricos.

Impacto produzido

s As visitas possibilitaram um diagnóstico da atividade

e serviram para capacitar os produtores em relação
a importância de avaliações periódicas da qualidade
da água. Além disso, a condução do projeto foi uma
excelente oportunidade de aproximar o meio acadêmico
da realidade produtiva. Do ponto de vista do ensino o
projeto também foi importante, pois os discentes que
acompanharam o projeto tiveram a oportunidade de
entrar em contato com aspectos práticos da produção,
contribuindo para sua formação acadêmica.

Público beneficiado

s Foram atingidos quatro produtores de trutas na

região de Lages. Além do público externo também foram
beneficiados os acadêmicos que participaram do projeto,
que tiveram a oportunidade de entrar em contato com
o meio produtivo e também tiveram um treinamento na
área de truticultura e manejo da qualidade da água.

Número de beneficiados

s 20
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Meio Ambiente

Acompanhamento
Veterinário a
Animais Selvagens
no Planalto
Catarinense
Centro: CAV

Este projeto de extensão visa atender os
animais silvestres da região do planalto
catarinense, promovendo a reabilitação
destes e, quando possível, a soltura,
contribuindo na preservação das espécies.
Além disso, visa conscientizar a população
sobre a importância dos animais e da
preservação do meio ambiente. Isso
é feito através de visitas às escolas da
comunidade, levando às crianças noções
de cuidados e manejo com os animais,
além de proporcionar o conhecimento
sobre a fauna e meio ambiente. Do
ponto de vista de formação dos futuros
médicos veterinários, através do Grupo
de Estudos de Animais Silvestres (Geas),
o projeto tem proporcionado aos alunos
a prática e manipulação destes.

Impacto produzido

s No ano de 2011 foram atendidos 59 animais silvestres de 25

espécies, 93% nativas e 7% exóticas à nossa região, sendo que 15
destas encontram-se ameaçadas de extinção. A classe com mais
animais atendidos foi das aves 61% (36), seguida dos mamíferos
37% (22), e répteis 2% (1). A polícia ambiental aumentou
significativamente sua parcela da colaboração de animais
chegados ao hospital, com 59% (29) dos animais atendidos,
animais com proprietário foram 6% (3), a comunidade com
19% (9), Eletrosul 2% (1), e 14% (7) provindo do Ibama.

Público beneficiado

s Foram beneficiados com o projeto alunos do curso de

graduação em medicina veterinária, em um total de 88
alunos. Também foram beneficiados, através de palestras,
alunos do ensino fundamental, no total de 200. Foram
beneficiados ainda, a Polícia Ambiental com auxílio nas
atividades de captura e soltura de animais silvestres.

Número de beneficiados

s 300
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Saúde
68

Saúde

Memória,
Patrimônio e
Loucura: a Criação
do Centro de
Documentação e
Pesquisa da Colônia
Sant’Ana
Centro: FAED

O Centro de Documentação e Pesquisa da Colônia
Sant’Ana (Cedope/HCS) pretende promover
ações para salvaguardar e disponibilizar um
acervo documental de fundamental importância
para a história da saúde pública e da psiquiatria
em Santa Catarina, beneficiando a comunidade
acadêmica e interessados em geral. O Projeto
aqui apresentado baseia-se na necessidade de
coordenar ações necessárias à implementação
e organização do Centro de Documentação e
Pesquisa História do Hospital Colônia Sant’Ana
(Cedope/HCS), buscando preservar e organizar a
documentação histórica relacionada a instituição,
bem como valorizar e difundir sua memória e de
seus moradores junto à comunidade local, bem
como estimular o desenvolvimento de pesquisas
na área de saúde pública em Santa Catarina,
especialmente ligadas à história da saúde mental.

Impacto produzido

s O presente projeto propiciará a disponibilização de um

novo acervo que poderá ampliar a visão do processo histórico
a respeito da saúde pública em Santa Catarina, traçando
também as bases para um conhecimento mais profundo a
respeito da história e da memória referentes à temática das
Colônias Agrícolas e espaços de segregação no Brasil. Nesta
perspectiva, catalogando, organizando e disponibilizando
o referido acervo, o projeto proposto contribuirá para
fornecer subsídios aos órgãos governamentais a respeito
da referida instituição, a qual é responsável por este
acervo público. Tais subsídios são a base para a criação de
políticas públicas de preservação de bens culturais, bem
como para políticas ligadas à memória cultural do Estado.

Público beneficiado

s Estudantes dos cursos de história, enfermagem,

medicina, etc., pesquisadores, comunidade e
interessados em geral. O Cedope/HCS propiciará a
realização de pesquisas sobre o hospital, contribuindo
para um melhor entendimento da instituição através
da problematização de diferentes temáticas.

Número de beneficiados

s 200
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Saúde

Roda de Arte,
Trabalho e Cultura
Centro: CEO

O objetivo central é fomentar o diálogo
e a aproximação entre a academia e
as populações indígenas de Chapecó.
Ainda, construiu-se juntamente com os
adolescentes e adultos jovens da aldeia
Toldo Chimbangue, oficinas sobre cultura,
qualificação profissional e saúde com base
nas suas necessidades e cultura. Todas
as oficinas contaram com a participação
de membros da comunidade que
auxiliarão na construção do encontros,
bem como na avaliação da proposta. Os
encontros, que se realizaram na própria
aldeia, buscaram conciliar a troca de
conhecimentos, a confraternização e
a reflexão, com exposição para cada
tema proposto de vivência de membros
da comunidade. Os encontros foram
conduzidos por docentes e contaram com
a participação dos discentes, visando a
integração entre os jovens discentes e
jovens indígenas. Com vistas a qualificação
das oficinas foram utilizados recursos
lúdicos, dinâmicas de integração e
confraternizações nos encontros.

Impacto produzido

s Para o meio acadêmico a proposta oportunizou a vivência e a reflexão

sobre a práxis, a quebra de tabus e a aproximação dos membros da
academia com a realidade social das populações indígenas da Aldeia Toldo
Chimbangue. Ainda, fomentou a integração entre os cursos de Enfermagem
e Zootecnia da Udesc. Para a comunidade indígena, a metodologia proposta
favoreceu o seu reconhecimento e participação como parte da sociedade
e como cidadãos, contribuindo para a motivação dos índios em atuar na
direção da melhoria das suas condições de vida, comprometidos com a
realidade da qual fazem parte. A proposta fomentou interesse e debate entre
profissionais, professores e estudantes, suscitando reflexões críticas sobre
seus conhecimentos e suas práticas. Os encontros valorizaram um diálogo
que, por vezes tem sido esporádico e desigual, assim fomentando a paz e
o respeito entre os diferentes costumes e oportunizando o conhecimento
da cultura indígena, um patrimônio intangível e de valor imensurável.

Público beneficiado

s Em um primeiro momento as atividades estavam previstas para um

grupo de 70 jovens indígenas. Contudo, foram repensadas e, em outros
momentos, incluíram os demais jovens da aldeia, conforme interesse
da população alvo. Também beneficiaram a comunidade acadêmica
(discentes e docentes). As atividades realizadas foram divulgadas por
mídia eletrônica da Udesc, em eventos e por meio de artigos científicos.

Número de beneficiados

s 80
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Saúde

Projeto de Extensão:
Educação em Saúde com
Crianças e Adolescentes
Participantes
do Programa de
Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti)
Centro: CEO

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(Peti ) acolhe crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade econômica, social e de exploração. Sendo
a promoção da saúde uma ferramenta para a consciência
do direito à saúde e instrumentalizadora para a intervenção
sobre os determinantes do processo saúde/doença, foram
realizadas junto ao Peti ações educativas e assistenciais.
Essas ações envolveram a problematização de assuntos
voltados à prevenção de doenças e a manutenção e
recuperação da saúde das crianças e adolescentes, com
temas tais como higiene, alimentação, sexualidade e
drogas. A abordagem aconteceu na forma de oficinas,
dinâmicas, discussões e realização de consultas de
enfermagem. Totalizando 12 encontros, as ações efetuadas
visaram desencadear discussões sobre gênero, valores,
cuidados com o corpo, doenças e gravidez, com vistas a
fornecer aos participantes do Peti um entendimento da
saúde como um direito inerente ao exercício da cidadania.

Impacto produzido

s As ações educativas e assistenciais desenvolvidas no Peti

totalizaram 12 encontros e atingiram um público de 120
pessoas, sendo estas crianças e adolescentes do município de
Palmitos/SC. As metodologias utilizadas durante as atividades
educativas e assistenciais mostraram-se favoráveis e aliadas para
o desenvolvimento das temáticas escolhidas, e permitiram a
participação ativa das crianças e/ou adolescentes que questionaram
e trouxeram exemplos do seu cotidiano para serem contextualizados
e explorados. Os resultados obtidos com a consulta de enfermagem
foram principalmente a presença de cáries e sujidades na cavidade
oral da maioria das crianças e adolescentes. As condições de
higiene e limpeza dos alunos foram consideradas regulares em
sua maioria, e uma forte característica apresentada foi a timidez
perante as perguntas sobre sexualidade e drogas, revelando
uma carência de informações que envolvem essas questões.

Público beneficiado

s O público alvo das ações de promoção à saúde

desenvolvidas foram 120 crianças e adolescentes participantes
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti),
que acolhe crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, econômica e de exploração.

Número de beneficiados

s 120
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Saúde

Brincando
de Respirar
Centro: CEFID

Trata-se de um programa de extensão
em Saúde (área de conhecimento da
Fisioterapia /linha de extensão Saúde
Humana), intitulado “Brincando de
Respirar”. É oferecido na clínicaescola do Cefid/Udesc durante todo
ano. Conta com a participação de
uma docente do curso de fisioterapia
do Cefid/Udesc, de acadêmicos
do curso e fisioterapeutas. Este é o
primeiro programa de assistência
fisioterapêutica direcionado para
atenção básica de saúde da criança e
adolescente enfatizado na educação em
saúde, oferecido numa universidade
estadual. Além de disponibilizar esse
tipo de tratamento à comunidade de
crianças da região, também viabiliza a
transdisciplinaridade entre acadêmicos
com profissionais da área da saúde.

Impacto produzido

s O acesso à terapêutica respiratória especializada, diretamente
direcionada ao público infantil, tem proporcionado melhora
da qualidade de vida dessas crianças, com remissão e/ou
controle dos sintomas, melhora no quadro secretivo brônquico,
diminuição de crises respiratórias, melhora da sensação de
cansaço, diminuição na procura pelo atendimento médico e
hospitalar e redução no uso de fármacos. Além disso, os pais/
responsáveis pelos pacientes referem um melhor conhecimento
sobre a doença da criança e aderem mais ao tratamento.

Público beneficiado

s Crianças e adolescentes com doenças respiratórias e

cardíacas, bem como os pais/responsáveis e cuidadores. Além
da comunidade assistida, o programa beneficia acadêmicos
do curso de fisioterapia da Udesc, uma vez que oportuniza
aos alunos vivenciarem esse tipo de prática e consolidarem
conhecimentos teóricos discutidos no decorrer da graduação.

Número de beneficiados

s 48
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Saúde

Atividades de
Qualificação das
Equipes de Saúde da
Família e dos Agentes
Comunitários de
Saúde nas Situações de
Urgência e Emergência
Centro: CEO

Foram realizadas oficinas de primeiros socorros
para os ACS do município de Chapecó,
ministradas pelos docentes envolvidos
na proposta e por acadêmicos bolsistas e
voluntários que passaram por uma capacitação
prévia para abordagem dos temas. A proposta
surgiu a partir da experiência de um projeto
de extensão anterior, e em resposta a uma
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Chapecó, a qual tem contribuído
na logística das atividades e liberação dos
ACS. Potencialmente, a educação continuada
pode contribuir para a aquisição e resgate de
conhecimentos científicos e práticos, bem como
do fortalecimento de suas competências e
capacidades para melhor atender a população,
sendo aspecto primordial para qualificação das
ações no campo da saúde pública no Brasil.

Impacto produzido

s A proposta foi avaliada por meio de um questionário, o qual permitiu

que os ACS expusessem sua opinião quanto ao potencial das atividades.
A avaliação das atividades desenvolvidas pelos próprios ACS revelou
que as oficinas foram ao encontro das necessidades cotidianas desses
trabalhadores, uma vez que tratou de temas e condutas comuns
no trabalho realizado, o que qualifica e traz mais segurança para as
atividades prestadas pelos mesmos. Ainda, as atividades aproximaram
a comunidade acadêmica aos ACS, os quais na ESF representam o
principal elo entre equipe e comunidade, com domínio da realidade
social em que trabalho. A proposta foi propulsora de novas parcerias do
Curso com a SMS — no campo do ensino permitiu que os acadêmicos
exercitassem as competências do diálogo e reflexão crítica, aproximandoos da realidade resgatada pelos ACS do contexto social de todo o
município, uma vez que todas as ESF foram contempladas na ação.

Público beneficiado

s O projeto realizado contou com a participação de 230 ACS,

trabalhadores de todas as ESF do município. Os encontros aconteceram
durante o mês de setembro de 2012, nos dias 10, 13, 20 e 27. Como
os ACS são multiplicadores da informação, a capacitação também
irá beneficiar as famílias que os agentes realizam visitas domiciliares,
repassando a informação sempre que necessário, bem como o
trabalho da ESF no município de Chapecó, Oeste de Santa Catarina.

Número de beneficiados

s 220
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Saúde

Núcleo de
Cardiologia e
Medicina do
Exercício
Centro: CEFID

Impacto produzido

s A equipe do NCME participou de diversos eventos, orientou trabalhos
O Programa Reabilitação Cardiopulmonar
e Metabólica (RCPM) é modalidade
terapêutica fundamentada na mudança
de estilo de vida, com ênfase nos
exercícios físicos, essencial no tratamento
de portadores crônicos de doenças
cardiovasculares e metabólicas. Visa
proporcionar pleno restabelecimento
físico, psíquico e social, depois de um sério
comprometimento da saúde, por meio de
ações de extensão vinculadas à pesquisa
e ao ensino. Programas estruturados de
RCPM são inquestionáveis em termos de
custo-efetividade e na ausência de contraindicações para a prática de exercícios
físicos, em geral transitórias e raramente
definitivas, devem ser imediatamente
incorporados ao tratamento dos pacientes.
Foi a partir desta visão que no início
da década de 1990 foi implantado, em
Florianópolis/SC, o programa pioneiro de
reabilitação do NCME, do Cefid/Udesc.

de conclusão de curso, dissertações e teses e supervisionou estágios
curriculares. Consolidaram-se atividades realizadas no Laboratório de
Ergoespirometria. A RCPM é considerada modalidade terapêutica das mais
interessantes em termos de custo-efetividade e se define como um ramo
de atuação que possibilita a restituição de satisfatórias condições clínicas,
físicas, psicológicas e laborativas, com plena inclusão social. O NCME conta
com profissionais permanentes, acadêmicos com bolsas de extensão e
pesquisa; alunos de pós-graduação, profissionais e estudantes de diversas
áreas da saúde que realizam estágios; além de profissionais de outras
instituições. A disseminação do programa e seu impacto social se revelam
nos desdobramentos do projeto em programas na iniciativa pública e
privada (ICSC, Unimed Litoral de Itajaí, projeto RCPM de Ribeirão Preto/SP);
na existência da Associação Amigos do Coração dos pacientes do NCME.

Público beneficiado

s Pacientes do sistema público/privado de saúde com doenças

cardiovasculares e metabólicas. Resultados: 230 pacientes atendidos;
atividades de ensino e pesquisa aos 103 alunos dos cursos de graduação
e pós-graduação do Cefid/Udesc; estágios curriculares a 6 acadêmicos de
Educação Física/Bacharelado; desenvolvimento de 1 TCC, 1 Dissertação
de Mestrado, 3 artigos publicados, 4 submetidos e 19 em elaboração,
20 apresentações em eventos científicos nacionais e internacionais.

Número de beneficiados

s 250
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Saúde

Ritmo e
Movimento
Centro: CEFID

O Programa Ritmo e Movimento no
ano de 2012 contemplou as ações:
Dança na Escola, Movimento, X
Mostra de Dança do Cefid/Udesc
e o Grupo de Dança do
Cefid/Udesc, tendo duas bolsistas de
20 horas e três bolsistas voluntários
que atuaram efetivamente nas
ações desenvolvendo. À exceção
do Grupo de Dança (5 vezes na
semana e aos sábados, para ensaio
com 1h30 minutos), todas as
demais atividades foram realizadas
de duas a três vezes por semana
com uma duração aproximada de
1 hora. Especificamente na dança
terapia, foram ministradas aulas
de dança de salão, expressão
corporal e alongamento. Os
principais transtornos acometidos
nessa população foram depressão
e transtorno bipolar.

Impacto produzido

s Impacto Social e científico por meio da integração entre as faixas

etárias (crianças, adolescentes — Dança na escola; adultos e idosos
— Movimento e X Mostra de Dança) e sexo (na escola, integrando
meninos e meninas pela dança). Além do convívio da comunidade
interna e externa produzindo efetivamente ações nas comunidades
(Vila Aparecida e Morro da Queimada). O trabalho multidisciplinar
com enfermeiro, médicos psicólogos, assistentes sociais no
Instituto São José com os pacientes com transtornos mentais. O
feedback positivo com a mostra de dança por meio dos coreógrafos,
bailarinos e público ensinando/educando por meio da dança.

Público beneficiado

s O programa atendeu mais de 1900 pessoas durante o ano de 2012
das faixas etárias de 10 a 70 anos, em suas quatro ações de extensão
(Movimento, Dança na Escola, X Mostra de Dança do Cefid/Udesc
e Grupo de Dança do Cefid/Udesc), sendo escolares, acadêmicos,
pacientes, meia idade e idosos. Foi atendido no Cefid, na Escola
Almirante Carvalhal, na Comunidade do Morro da Queimada, no
Instituto São José, no Parque de Coqueiros e no Teatro Pedro Ivo.

Número de beneficiados

s 1900
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Saúde

Assistiva — Tecnologia
para a Inclusão Social
Centro: CCT

Inicialmente, o projeto focou as
atividades no levantamento de
informações sobre as demandas das
entidades parceiras. Após essa fase,
através de palestras com especialistas em
Terapia Ocupacional, buscou-se informar
e conscientizar a comunidade discente e
docente da Udesc, sobre a importância
do papel da Universidade no processo
de inclusão das pessoas com deficiência
física. Após definidos os equipamentos
necessários a demanda das entidades
parceiras, o grupo iniciou os trabalhos
de desenvolvimento dos protótipos.
Além disso, fez-se várias visitas a essas
entidades com o objetivo de validar os
protótipos e, quando necessário, adequar
os mesmos às especificidades informadas
pelos especialistas em Tecnologia
Assistiva. Em paralelo a essas atividades, o
grupo desenvolveu um portal informativo
no site www.assistiva.joinville.Udesc.br,
divulgando as ações do projeto e,
principalmente, disponibilizando
gratuitamente tutoriais completos para
o desenvolvimento dos protótipos.

Impacto produzido

s O primeiro impacto produzido por esse projeto é a evolução no grau de

independência dos indivíduos portadores de incapacidades funcionais. Além
disso, o projeto promoveu uma forte integração entre as áreas da saúde e
da engenharia, o que possibilitou a obtenção de resultados significativos
em um curto espaço de tempo. Através de palestras e entrevistas nos
meios de comunicação buscou-se conscientizar a comunidade acadêmica
e sociedade em geral sobre o papel da universidade em projetos de
inclusão. O incentivo à produção acadêmica na área de tecnologia assistiva
possibilitou uma importante reflexão sobre a contribuição do engenheiro
como agente capaz de gerar mudanças na sociedade. O desenvolvimento
de tecnologia assistiva de baixo custo possibilita o acesso a esse tipo de
tecnologia a uma importante parcela da população, gerando um alto
grau de impacto na melhora da qualidade de vida dessas pessoas.

Público beneficiado

s Pessoas com deficiência física assistidas pela Associação de Deficientes
Físicos de Joinville (ADEJ), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) e Clínica de Terapia Ocupacional da Associação Catarinense
de Ensino (ACE), todas localizas na cidade de Joinville/SC. Discentes
e docentes participantes do projeto, pela oportunidade de contribuir
para a inclusão social das pessoas com deficiência. Sociedade em geral,
através do acesso às informações disponibilizadas na internet.

Número de beneficiados

s 20
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Saúde

Condicionamento Físico
para a Comunidade
Centro: CEFID

Neste ano as atividades do projeto
iniciaram em 1/3/2012, sendo realizadas
na Academia de Musculação Dolermi
Inês Gomes Bastiani — Cefid/Udesc,
Coqueiros/Florianópolis. Foram
realizadas 22 sessões de atendimento
semanal, cada qual com 1 hora de
duração, com um número máximo
de participantes pré-fixado em 8 a 10
por horário. Os exercícios resistidos
(musculação), aeróbicos e de flexibilidade
foram o foco principal da proposta
metodológica do projeto, sendo as cargas
de treinamento dimensionadas por
meio de avaliação periódica. O projeto
contou com um sistema informatizado
de controle eletrônico de frequência e
de visualização da ficha de treinamento.
Nos casos de desistência ou exclusão de
participantes por excesso de faltas (mais
de 25% das sessões), foram abertas novas
vagas ao longo do ano. As informações
sobre o projeto foram periodicamente
postadas diretamente na seção de notícias
do Portal do Cefid (www.cefid.Udesc.br).

Impacto produzido

s Boa parte (46%) dos inscritos até o momento (106) permaneceu

vinculada ao projeto, o que permite dizer que parecem ter incorporado
a prática de exercícios físicos regulares nas atividades da vida diária.
Diferentemente, 54% do total de participantes foram excluídos por baixa
adesão ou desistência, o que pode estar relacionado à dificuldade de
manter um programa regular de exercícios físicos com horário fixo prédeterminado. Estratégias para o controle diário da frequência do público
e o estabelecimento de critérios de exclusão em projetos de extensão
que envolvam prescrição de exercícios físicos parecem ser úteis para
garantir a adesão, o que está de acordo com o objetivo de oportunizar a
prática e inclusão dos exercícios físicos na vida diária dos participantes.

Público beneficiado

s Foi atendido um total de 229 pessoas durante o ano

de 2012, tendo sido realizados dois períodos de inscrição e sorteio
durante o ano de 2012, um em março e outro em agosto. Tendo em
vista a previsão de funcionamento até 31 de dezembro do corrente
ano, pode ser dito que até o momento fazem parte do projeto
106 indivíduos, entre acadêmicos (41%), servidores do
Cefid/Udesc (13%) e pessoas da comunidade (46%), com média
de idade de 35 anos, sendo 65% mulheres e 35% homens.

Número de beneficiados

s 229
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Saúde

Psicologia
do Esporte e
do Exercício
Aplicada à
Saúde
Centro: CEFID

Os pacientes realizam a prática
dos exercícios físicos, musculação,
caminhada e alongamento três
vezes por semana, com o objetivo
de verificar os efeitos sobre a dor,
humor, depressão, qualidade de
vida e sono. São utilizados como
instrumentos para a coleta de dados
o Questionário Sociodemográfico
e Clínico (QSDC); Escala Visual
Analógica (EVA); Inventário de
Depressão de Beck (BDI); Índice da
Qualidade do Sono de Pittsburgh
(PSQI); Questionário Sobre o
Impacto da Fibromialgia (QIF); e
Escala de Humor de Brunel (BRUMS).

Impacto produzido

s Esta ação de extensão se insere no modelo de estudos desenvolvidos no

Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício (Lape), da Universidade
do Estado de Santa Catarina (Udesc), onde se realiza o programa de extensão
Psicologia do Exercício e do Esporte Aplicada à Saúde, no qual já foram
atendidas mais de 200 mulheres acometidas por esta síndrome. Como
impacto foram produzidos os seguintes produtos pela ação de extensão:
a) 4 artigos completos publicados em periódicos científicos especializados
com corpo editorial; b) 1 Resumo publicado em eventos científicos e 1
trabalho publicado em anais de evento científico a nível nacional;
c) entrevista em programa de TV sobre o tema Síndrome da Fibromialgia;
d) defesa de dissertação de mestrado relacionado à ação de extensão com
base nos dados obtidos no projeto do ano de 2011; e) defesa de 3 TCCs
(Trabalhos de Conclusão de Curso) relacionados à ação de extensão.

Público beneficiado

s Os resultados obtidos para a comunidade/público alvo foram

efetivos e eficientes, pois foram atendidas 82 pessoas da comunidade de
Florianópolis nesta ação de extensão durante o ano de 2011. O projeto
contou com a participação de pessoas diagnosticadas com fibromialgia
oriundas de diferentes classes sociais, que tem como principal objetivo
melhorar sua qualidade de vida por meio da prática de exercícios físicos e
consequente redução das dores e dos problemas causados pela síndrome.

Número de beneficiados

s 82
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Saúde

Fisioterapia
Desportiva
Centro: CEFID

O projeto de extensão promove de forma
regular atendimento fisioterapêutico nas
dependências do Cefid/Udesc bem como
realiza a intervenção fisioterapêutica em
eventos esportivos. Todavia, destacamos
que são realizados cerca de quinze
atendimentos diários entre os atletas
encaminhados à Clínica Escola de
Fisioterapia do Cefid/Udesc, sendo que
sabemos que a demanda é muito maior
do que a capacidade de atendimento
visto que temos sempre uma lista de
espera aos atendimentos. Ademais,
acrescentamos que todos os serviços
prestados são efetuados por acadêmicos
de forma supervisionada e sem qualquer
ônus financeiro por parte dos atendidos.

Impacto produzido

s O impacto gerado está pautado na contrapartida que a

ação de extensão gera à comunidade assistida. Pois, nesse
cenário onde temos o aprimoramento das competências
e habilidades profissionais dos acadêmicos do Curso de
Fisioterapia, por se utilizar desse destinado aos atendimentos
fisioterapêuticos onde os mesmos geram serviços prestados
aos atendidos e ao mesmo tempo proporcionam estudos
de casos clínicos, fórum de discussão e debates sobre as
vivências práticas e palestras voltadas para a Educação
em Saúde e para desempenho dos atletas. Temos como
média histórica a efetivação de 750 atendimentos anuais
distribuídos em mais de 40 atletas das diversas modalidades.

Público beneficiado

s A ação de extensão se fundamenta no atendimento

fisioterapêutico de atletas amadores e profissionais
encaminhados à Clínica de Fisioterapia do Cefid/Udesc.
Dentre esses, destacamos a prevalência de atletas
com disfunções ortopédicas e/ou traumatológicas.

Número de beneficiados

s 750
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Saúde

Programa de
Treinamento
para Crianças,
Adolescentes, Adultos
e para Pessoas
com Deficiência
Centro: CEFID

Programa de Treinamento para crianças, jovens,
adultos e pessoas com deficiência, será vinculado ao
Laboratório de Pesquisas em Desempenho Humano
(LAPEDH), sendo constituído por quatro projetos
associados às modalidades esportivas com suporte
das instalações e alunos da Udesc. Cada Projeto terá
seus meios e métodos de avaliação e treinamento
próprio. Inicialmente todos serão submetidos à
avaliações antropométricas e fisiológicas, com
base nestas avaliações vem a etapa de elaboração
do treinamento específico para cada indivíduo.
Na etapa seguinte será feito o acompanhamento
dos ciclos de treinamento, bem como, o auxílio
aos participantes quanto ao aprendizado,
aperfeiçoamento e maestria dos gestos técnicos
referentes às modalidades específicas, sempre
respeitando as limitações individuais. Serão feitas
reavaliações semestrais para acompanhamento
detalhado da evolução de cada indivíduo.

Impacto produzido

s Os projetos envolvem diretamente os alunos do curso de

Educação Física, especialmente os alunos que estão cursando
a disciplina de treinamento esportivo, Cineantropometria
e atividade física adaptada vivenciando aspectos práticos
ligados à disciplina. Estão também envolvidos os membros
do LAPEDH, alunos de graduação, pós-graduação e bolsistas
de iniciação científica interessados no desenvolvimento
de pesquisas relacionadas à prescrição, avaliação e
diagnósticos do treinamento e rendimento esportivo.

Público beneficiado

s Busca-se ampliar a oportunidade de vivências práticas
com populações de diferentes idades, capacidades
físicas e objetivos específicos. Dessa forma trata-se de
uma experiência muito rica para todos os envolvidos:
coordenador, bolsistas, estagiários, voluntários e
público-alvo (participante). Indiretamente ocorre
uma inclusão social devido a amplitude do público
beneficiado pelas três vertentes deste projeto.

Número de beneficiados

s 140
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Saúde

Diagnóstico
Anatomohistopatológico
Centro: CAV

O programa de extensão “Diagnóstico
Anatomohistopatológico” tem grande
importância para a comunidade, pois atua
como uma ferramenta de diagnóstico e
prevenção, diminuindo perdas econômicas
aos produtores e esclarecendo diagnósticos
em todas as espécies de animais. Além disso,
identifica determinadas doenças que são
transmitidas dos animais para a população,
portanto, com importância para saúde pública.
O trabalho realizado atendeu as necessidades
de diagnóstico da comunidade rural de
Santa Catarina, bem como a comunidade
acadêmica do Curso de Medicina Veterinária
e para veterinários. Forneceu com segurança,
a causa de morte em animais, auxiliando na
tomada de medidas profiláticas, na redução
de perdas econômicas, no fornecimento
de banco de dados para pesquisa, no bem
estar animal e na prevenção de zoonoses.

Impacto produzido

s Como consequência da obtenção de diagnóstico correto,

houve redução significativa de mortes de animais. Desta
forma o projeto contribuiu para melhoria de vida dos animais,
bem como na redução das perdas econômicas por parte dos
produtores. Na área de ensino, os acadêmicos dos cursos de
graduação, mestrado e doutorado na área Veterinária o projeto
permitiu orientar com clareza sobre as principais enfermidades
que acometem animais. Para a pesquisa, gerou quatro novos
projetos, com elucidação de três doenças inéditas, e de
importância econômica para ovinocultura e bovinocultura.

Público beneficiado

s Produtores rurais, estudantes de Medicina Veterinária e

Veterinários ligados à produção e saúde e produção animal, com
a diminuição de mortes a partir da elucidação de doenças que
acometem os animais. Para os produtores rurais, tem significado
redução dos prejuízos econômicos. Para o ensino houve orientação
aos acadêmicos para elucidação de diagnóstico de enfermidades
de animais no campo. Para a pesquisa, gerou conhecimento
de três novas enfermidades, até então desconhecidas.

Número de beneficiados

s 2000
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Saúde

Atenção à Saúde a
Portadores de Sequela
de Acidente Vascular
Cerebral (AVC)
Centro: CEFID

O programa “Atenção à Saúde a Portadores de
Sequela de Acidente Vascular Cerebral (AVC)”
compõe as Visitas Domiciliares, o Grupo de
Atividade Física e o Grupo Orientado à Tarefa.
Nas visitas domiciliares orientamos a família
do paciente conforme o posicionamento, como
se vestir, tomar banho, e com isso diminuir a
sobrecarga dos seus familiares. Encaminhamos os
pacientes para algum serviço da Cefid/Udesc, os
grupos para pacientes crônicos e a clínica escola
para pacientes agudos. O Grupo de Atividade Física
desenvolve atividades com os componentes de
coordenação, agilidade, força muscular, equilíbrio,
agilidade, marcha, cooperação, além de momentos
de descontração entre o grupo. Focando nas
atividades funcionais que são importantes na
vida diária. No Grupo Orientado à Tarefa são
desenvolvidas atividades focando em membros
superiores em tarefas diárias (alcançar, pegar,
servir um copo de água, amarrar cadarço, pentear,
levantar e sentar), dando ênfase aos componentes
de movimento e ao treino das habilidades.

Impacto produzido

s Os impactos na pessoa com sequela de AVC com as

visitas são: melhorar o posicionamento do paciente no
leito, a sua alimentação, higiene pessoal, como a pessoa irá
se vestir e com isso aumentar e melhorar suas atividades
de vida diária. O Grupo de Atividade Física tem como
objetivo treinar, melhorar e/ou manter as capacidades
físicas, o fortalecimento muscular e as atividades aeróbicas
e funcionais dos participantes, além de proporcionar
momentos de socialização. O Grupo Orientado à Tarefa tenta
alcançar a maior independência do paciente, adaptando-o
para realizar a tarefa conforme suas possibilidades.

Público beneficiado

s O principal público beneficiado são pessoas com

sequela de AVC. Além desses, seus cuidadores e familiares,
que recebem instruções para um melhor atendimento
ao paciente com sequela de AVC. E ainda, as bolsistas
e voluntárias de todo o programa Atenção à Saúde a
Portadores de Sequela de Acidente Vascular Cerebral (AVC)
que adquirem um grande conhecimento e experiência.

Número de beneficiados

s 76
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Saúde

Programa Estruturado
de Intervenção para
a Promoção da Saúde
de Crianças com Risco
de Desenvolvimento
Físico e Motor
Centro: CEFID

O projeto atende crianças de 7 a 11 anos com
indicadores de risco de desenvolvimento físico
e motor que moram nas proximidades do
Centro de Ciências da Saúde e do Desporto
(Cefid). As crianças são avaliadas e as que
atingem os índices são convidadas a participar
do projeto. Essas crianças estão sendo
submetidas a intervenções programadas
em três dias da semana com programação
mensal visando diferentes aspectos como:
coordenação motora fina, corridas, saltos,
resistência, equilíbrio e orientação espacial;
também são avaliadas diariamente nas
intervenções e verificado seus progressos. Os
professores foram devidamente capacitados
antes do início do projeto com os testes MABC2
e PROESP que servem para a avaliação dos
participantes (serão avaliados ao final do
projeto para a comparação dos dados iniciais).

Impacto produzido

s A participação no projeto trouxe grandes benefícios para a saúde

das crianças com excesso de peso. Tendo em vista a idade, todas
as atividades foram realizadas de maneira lúdica, visando o pleno
envolvimento das crianças nos exercícios e ainda, a aquisição de
hábitos saudáveis de saúde e a continuação da prática de atividades
físicas nos períodos de lazer. Com base nas avaliações periódicas
realizadas no decorrer deste, verificou-se que os principais fatores
de impacto se referem à melhora da aptidão física, ao desempenho
esportivo e coordenação motora. Constatamos ainda a valorização
por parte dos pais e demais familiares que acompanharam as crianças
nas intervenções, os quais estimulam os participantes a se envolverem
ativamente e ainda demonstraram grande comprometimento em relação
a aderência das crianças no projetos, tendo em vista o reduzido número
de faltas e a grande disposição das crianças durante as brincadeiras e
demais tarefas propostas, e também nos momentos de avaliação.

Público beneficiado

s O projeto atende crianças de 7 a 11 anos com risco de

desenvolvimento físico e motor, segundo os critérios pré-estabelecidos
dos testes MABC2 e PROESP, com intervenções semanais com
intuito de amenizar esses riscos. Os pais das crianças também
são beneficiados com o projeto devido à melhora na condição da
saúde de seus filhos evitando assim possíveis gastos decorrentes
desse risco, além de estimulá-los à prática de atividades físicas.

Número de beneficiados

s 12
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Saúde

Programa
IntegrAção
Centro: CEFID

O programa IntegrAção tem como
objetivo principal promover o
autoconhecimento corporal e o auto
cuidado da saúde do indivíduo, através
de vivências corporais e o uso de técnicas
específicas de trabalhos posturais. Além
disso, visa também atuar na educação,
na prevenção e na reabilitação, com
ações em diversos níveis de atenção à
saúde. É formado por quatro projetos
de extensão: Projeto Movimento
Integral, Projeto Postura Corporal,
Projeto Cuidando da Dor Lombar,
Projeto Santas de Casa — que Fazem
Milagres. O programa foi direcionado
à área de ortopedia e traumatologia,
à postura corporal e aos problemas
relacionados aos desvios posturais.

Impacto produzido

s O presente programa de extensão produz como impacto
benefícios na saúde dos participantes e, também, difusão
de conhecimento sobre questões relacionadas à saúde.
Além dos participantes, outras pessoas da comunidade são
atingidas, pois os participantes implementam novas ações
e comportamentos relacionados à saúde em suas casas e
ambientes de trabalho, refletindo assim, essas mudanças,
em outras pessoas. Esse conhecimento adquirido está
relacionado à importância do autocuidado e às técnicas
corporais usadas para garantir esses benefícios na saúde.
A melhora na condição física é relatada pelos próprios
participantes no decorrer das ações de extensão.

Público beneficiado

s O programa tem como público: acadêmicos

de Fisioterapia do Cefid/Udesc, acadêmicos de
Fisioterapia de outras universidades, profissionais
Fisioterapeutas, profissionais da área da saúde,
funcionários (servidores e professores) e comunidade.

Número de beneficiados

s 100
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Saúde

Projeto Rede de Jovens
Multiplicadores
na Prevenção de
Doenças Sexualmente
Trasmissíveis
HIV/Aids e da
Gravidez Precoce
Centro: CEO

O projeto é de extrema relevância para
os adolescentes, tendo em vista que os
integrantes participaram ativamente
das oficinas desenvolvidadas, com
dinâmicas de grupo, onde adquiriram/
compartilharam conhecimentos sobre
HIV/AIDS e DST, suas causas e prevenção;
sobre o sistema imunológico humano;
promoção de sexo seguro e decisões
responsáveis sobre a saúde e valores.
Construíram seus próprios saberes
com relação à temática, tornandose responsáveis na multiplicação da
prevenção das DST e da gravidez precoce.

Impacto produzido

s Estima-se que esse grupo de adolescentes

adotarão condutas de prevenção nas relações
sexuais no percurso de suas vidas, prevenindo-se
das DST/HIV/AIDS e gravidez precoce, e se tornarão
multiplicadores dessas condutas no seu meio social.
Os resultados deverão ocorrer em longo prazo,
portanto não houve impacto até o momento, mas
salienta-se que o grupo manteve-se interessado
e participativo durante os inúmeros encontros
realizados no decorrer deste ano de 2012. As
presenças dos componentes corresponderam a 80%.

Público beneficiado

s Estima-se que aproximadamante 300 pessoas

serão atingidas por esses adolescentes multiplicadores
do autocuidado em saúde, considerando que os
mesmos irão multiplicar para seus familiares,
amigos, vizinhos e nas redes sociais.

Número de beneficiados

s 300
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Saúde

Iniciação ao
Futebol para a
Comunidade
Centro: CEFID

No projeto de extensão “Iniciação ao Futebol
para a Comunidade”,o público-alvo é de
crianças entre 10 a 15 anos, moradoras da
região continental de Florianópolis, localizada
próxima ao Centro de Ciências da Saúde e do
Esporte (Cefid). O projeto tem o objetivo de
integrar crianças e adolescentes utilizando o
campo de futebol do Cefid desenvolvendo
aspectos cognitivo, motor, emocional, técnico
e tático; oportunizar espaço de ocupação
saudável do tempo livre, dando-lhes mais
oportunidades de recreação e lazer. Além
de envolver acadêmicos interessados em
desenvolver aspectos relacionados ao ensino/
pedagogia do esporte, o projeto ainda abre
um leque de possibilidades para outros
setores e laboratórios do centro aplicar
estudos observando as crianças participantes.
O objetivo da ação é oportunizar o
aprendizado da modalidade do futebol,
princípios do jogo, consciência tática e
fundamentos técnicos, e utilizar os princípios
do esporte como meio educativo trabalhando
com valores sociais e cidadania.

Impacto produzido

s É observado que após o término do turno escolar, crianças e

adolescentes residentes em bairros como Coqueiros, Vila Aparecida e
Abraão, localizados em Florianópolis/SC, ficam um longo período sem
a companhia dos pais ou até mesmo fora de suas moradas, o que leva a
riscos sociais relacionados à violência, haja vista que as ocorrências de
criminalidade são altas na região. Dentre os motivos para a realização
deste projeto é fazer com que estes jovens tenham acesso gratuito a
um programa de iniciação em futebol, que é uma modalidade que
faz parte de nossa cultura e muito bem aceita por nossos jovens.
Propiciar lazer e ludicidade por meio do esporte e contribuir para
que estas crianças e adolescentes exerçam sua cidadania por meio
da participação em atividades esportivas utilizando o espaço da
universidade, buscando aproximar a universidade da comunidade.
Contribuir para o desenvolvimento físico, social e emocional das
crianças e adolescentes por meio da participação no esporte.

Público beneficiado

s O público beneficiado é de aproximadamente 50 crianças e

adolescentes entre 10 e 15 anos, moradoras da região continental
de Florianópolis, localizada próxima ao Centro de Ciências da
Saúde e do Esporte (Cefid). O projeto tem o objetivo de integrar
crianças e adolescentes utilizando o campo de futebol do Cefid.

Número de beneficiados

s 40
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Saúde

Hidroterapia
para Comunidade
Centro: CEFID

Desde 2009, quando havia apenas
um projeto de hidroterapia para a
comunidade, os envolvidos, professores,
bolsistas, acadêmicos voluntários,
técnicos de nível superior e pacientes,
vêm se beneficiando dos efeitos
fisiológicos e terapêuticos das atividades
aquáticas. Com isso, podemos afirmar
que um dos principais objetivos do
programa nos dias de hoje é manter e/
ou melhorar a capacidade funcional e o
bem-estar dos participantes. Além disso, o
evento Encontro Catarinense de Terapias
Aquáticas promove debates e troca de
experiências com o intuito de aprofundar
os conhecimentos sobre o tema,
estreitando a relação interuniversidades,
promovendo o intercâmbio entre
pesquisadores, estudantes de
graduação e pós-graduação.

Impacto produzido

s O programa “Hidroterapia para a Comunidade” oferece

aos pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia do Cefid e aos
participantes do GETI, tratamento fisioterapêutico no meio líquido,
utilizando a piscina terapêutica. Essa modalidade de tratamento
somente é disponibilizada pelo SUS no Centro Catarinense de
Reabilitação, que não consegue suprir a demanda reprimida
dos pacientes que necessitam desse tratamento. Não obstante,
oportuniza aos acadêmicos da Udesc conhecer e praticar diferentes
técnicas de trabalho corporal aquático, ajudando a construir
um serviço público de qualidade na promoção da saúde, num
ato de reconhecimento dos benefícios de se estudar em uma
universidade pública mantida pelos cidadãos catarinenses.

Público beneficiado

s O público beneficiado com o Programa Hidroterapia para a

Comunidade foi assim dividido: 1. Hidroterapia para a Terceira
Idade • Pessoas com 60 anos ou mais inscritos no GETI;
2. Fisioterapia Aquática • Pessoas encaminhadas pela Clínica Escola
de Fisioterapia do Cefid/Udesc, crianças ou adultos com disfunções
ortopédicas, traumatológicas, reumatológicas ou neurológicas;
3. II Encontro Catarinense de Terapias Aquáticas • Professores,
pesquisadores e acadêmicos praticantes ou interessados.

Número de beneficiados

s 200
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Saúde

Realização de
Exames Laboratoriais
em Auxílio ao
Diagnóstico de Casos
Clínicos Atendidos no
Hospital de Clínicas
Veterinárias do
CAV/Udesc
Centro: CAV

Realização de exames laboratoriais
no auxílio ao diagnóstico de diversas
patogenias que acometem os animais
atendidos no Hospital de Clínicas
Veterinárias da Udesc e em clínicas
veterinárias particulares da região de
Lages. Além de auxiliar no diagnóstico,
beneficiando a comunidade, ajuda
também na formação de graduandos e
pós-graduandos do curso de Medicina
Veterinária, fornecendo a prática de
inúmeras técnicas laboratoriais. O
projeto tem como objetivo a implantação
de um serviço especializado e de
qualidade para amparar as decisões
clínicas da medicina veterinária.

Impacto produzido

s Com a implantação e continuidade desta modalidade

de prestação de serviços, diversos alunos puderam
acompanhar e adquirir conhecimento na área da
Patologia Clínica Veterinária e inúmeros projetos de
pesquisa puderam ser executados com o auxílio essencial
dos exames laboratoriais realizados decorrentes desta
ação de extensão. Por oferecer exames diagnósticos de
menor valor, houve também um impacto econômico
favorável aos casos clínicos atendidos no Hospital
de Clínicas Veterinárias da Udesc, assim como
alguns casos de clínicas veterinárias particulares.

Público beneficiado

s A realização de exames diagnósticos laboratoriais no

HCV do CAV/Udesc traz benefícios tanto para os alunos de
graduação e pós-graduação de Medicina Veterinária por
terem a chance de ampliar seus conhecimentos práticos,
assim como para a comunidade de Lages e região que
recebe o serviço de qualidade por um preço mais acessível.

Número de beneficiados

s 1800
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Saúde

Artrativa
Centro: CEFID

O projeto ARTRATIVA vem sendo
realizado desde 2010, quando foi
vinculado à realização de um projeto
de pesquisa, desenvolvido em nosso
laboratório (MULTILAB/Cefid/Udesc),
para a avaliação dos benefícios da
atividade física no tratamento da artrite
reumatóide (AR). Aos poucos fomos
verificando uma melhora significativa
na redução da dor, associada a uma
melhora do perfil inflamatório e do
nível de atividade da doença, em
função da prática da hidroterapia. Estes
dados estimularam a continuidade do
projeto na forma de extensão, visando
proporcionar aos pacientes com AR
uma possibilidade de realização de
tratamento adjuvante para a doença.
Este projeto contou com a participação
de uma equipe multidisciplinar, o
que permitiu uma ampliação dos
conhecimentos e experiências adquiridas
durante a realização do projeto,
trazendo benefícios para toda a equipe
e também à comunidade atendida.

Impacto produzido

s O projeto foi desenvolvido no Cefid, um Centro voltado à área da

saúde. A proposta apresentada integrou em sua equipe professores,
técnicos e acadêmicos de diferentes áreas, possibilitando o vínculo
entre o Ensino e a Extensão Universitária. A participação de acadêmicos
permitiu o conhecimento de todas as etapas de um projeto, desde sua
elaboração, desenvolvimento e conclusão, vivenciando a importância
das ações realizadas e o impacto social gerado. Esta vivência possibilitou
aos acadêmicos a adequação entre a teoria e a realidade social, bem
como com a futura prática profissional. Adicionalmente possibilitou o
desenvolvimento de projetos de pesquisas, servindo para a orientação
dos acadêmicos no campo da pesquisa e auxiliando significativamente
na sua formação. Este fato já vem acontecendo com o aproveitamento
dos resultados de projetos de extensão para a elaboração de
trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrado.

Público beneficiado

s Foram avaliados 66 indivíduos com diagnóstico clínico de

artrite reumatóide (AR), provenientes da comunidade em geral.
Do total de indivíduos, 57 eram do sexo feminino, com média
de idade de 56,12±10,40 anos e 9 do sexo masculino, com
média de idade de 58,56 ±15,99 anos. Destes, 25 participaram
do programa de hidroterapia disponibilizado pelo projeto.

Número de beneficiados

s 66
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Saúde

Reabilitar
e Integrar
Centro: CEFID

As atividades aqui apresentadas no
programa REABILITAR e INTEGRAR
se constituem em ações nas quais
as mulheres usuárias do SUS não
teriam acesso gratuito, pois este
tipo de atendimento especializado
não é oferecido na rede pública. O
atendimento nesta área de uroginecologia
é dispendioso e requer conhecimento
e treinamento especializado para
sua execução. Tanto o Atendimento
Ambulatorial quanto a Educação em Saúde
estabelecem relações com os três pilares:
ensino, pesquisa e extensão. No ensino, as
atividades de atendimento fisioterapêutico
configuram-se com o aprendizado
constante visto que os acadêmicos e os
professores desempenham uma relação
de ensino-aprendizagem ao mesmo
tempo em que executam uma ação de
extensão. Além disso, a pesquisa está
associada às atividades de extensão
dos projetos, estimulando e auxiliando
a publicação de artigos e participação
em eventos científicos da área.

Impacto produzido

s Impacto social forte por atender uma demanda reprimida de

mulheres com incontinência urinária (IU) que não teriam acesso ao
tratamento especializado. O tratamento não-cirúrgico da incontinência
urinária ganhou importância nos últimos anos em razão da melhora
dos seus resultado. A reabilitação do assoalho pélvico, segundo a
Sociedade Internacional de Continência Urinária deve ser a primeira
opção de tratamento para a Incontinência Urinária, podendo
apresentar melhora nos sintomas em até 85% dos casos. De uma forma
geral, observa-se no Brasil que mesmo o tratamento conservador
sendo indicado como primeira opção para a IU, existem poucos
serviços públicos de atendimento fisioterapêutico a esta disfunção.

Público beneficiado

s Mulheres com diagnóstico clínico de incontinência urinária e

com disfunção sexual como vaginismo e dispareunia, usuárias
do SUS. Os atendimentos no GRAPEDIS são realizados por
estudantes do Curso de Fisioterapia devidamente capacitados e
supervisionados pelas professoras responsáveis, duas vezes por
semana, com duração de 50 (cinquenta) minutos de forma individual.
O atendimento em grupo é realizado semanalmente com temática
específica seguida de cinesioterapia para o assoalho pélvico.

Número de beneficiados

s 30
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Saúde

Bioquímica
Preventiva
Centro: CEFID

O projeto “Bioquímica Preventiva” vem
sendo desenvolvido desde agosto de
2005. Neste período, foram mantidos
os objetivos originais de acesso a
um determinado serviço de saúde
para prevenção do desenvolvimento
da Síndrome Metabólica (SM) e
conscientização da comunidade para a
necessidade de mudança dos hábitos
alimentares, do estilo de vida e dos
cuidados com a saúde. Até o momento,
sua realização foi bastante proveitosa,
tanto para os seus integrantes, quanto
para os indivíduos que nos procuraram
espontaneamente. Esta avaliação reflete
o retorno que tivemos por parte destes
indivíduos, os quais ressaltaram os
benefícios que uma análise preventiva
traz para a população. Pois as orientações
e os serviços prestados por esse projeto,
foram muito elogiados pelos participantes
refletindo a satisfação da comunidade
com as atividades promovidas pelo
nosso Centro de Ensino, repercutindo
este êxito para toda a Universidade.

Impacto produzido

s O projeto foi desenvolvido no Cefid, um centro voltado à área da

saúde. A proposta apresentada integrou em sua equipe professores,
técnicos e acadêmicos de diferentes áreas, possibilitando o vínculo
entre o Ensino e a Extensão. A participação de acadêmicos nas ações
de extensão, permitiu que estes conhecessem todas as etapas de
um projeto, desde sua elaboração, desenvolvimento e conclusão,
vivenciando a importância das ações realizadas e o impacto social.
Esta vivência possibilitou aos acadêmicos a adequação entre
a teoria e a realidade social, bem como com sua futura prática
profissional. Adicionalmente, a presente proposta ofereceu a
possibilidade de desenvolvimento de projetos de pesquisas,
servindo para a orientação dos acadêmicos no campo da pesquisa
e auxiliando significativamente na sua formação. Este fato vem
ocorrendo com o aproveitamento dos resultados de projetos de
extensão para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso.

Público beneficiado

s Participaram do projeto de extensão “Bioquímica

Preventiva” 64 indivíduos, com média de idade 44,70 ±
17,19 anos. Desses pacientes, 44 (68%) eram mulheres e 20
(32%) homens. Fizeram parte desta amostra, estudantes e
funcionários do Cefid e pessoas da comunidade em geral.

Número de beneficiados

s 64
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Saúde

Cognição e
Motricidade
Centro: CEFID

Este projeto tem a finalidade de
proporcionar intervenções de
estimulação cognitiva e motora em
idosos cadastrados no Centro de
Atenção à Terceira Idade (CATI) do
município de São José, bem como
atuar na prevenção do declínio
cognitivo e motor, promoção
e/ou manutenção da capacidade
funcional e qualidade de vida dos
idosos, perpetuação de hábitos de
vida saudáveis e integração entre
os idosos com a sua comunidade e
a universidade. A clientela atendida
serão os idosos cadastrados no
CATI do município de São José.
Serão realizadas intervenções de
estimulação cognitiva e motora,
através de duas vezes semanais
de 1 hora; as mesmas acontecerão
no período vespertino.

Impacto produzido

s O impacto social deste projeto é de grande valia, pois a

população-alvo será os idosos cadastrados no CATI, local
de atendimento mensal de aproximadamente 2.500 idosos
do município de São José, através de atividades físicas,
palestras, grupos de terapêuticas e cafés dançantes. Os idosos
pertencentes ao município de São José terão uma grande
oportunidade de prevenção do declínio das capacidades
funcionais, através de intervenções de estimulação
cognitiva e motora, contribuindo para a continuidade da
sua vida social de forma participativa, interagindo com os
familiares em particular e com a sociedade no geral.

Público beneficiado

s Este projeto partiu do interesse dos idosos que frequentam

o CATI, os quais solicitaram junto à equipe técnica do
estabelecimento uma orientação de atividades de estimulação
e/ou manutenção de sua capacidade cognitiva e motora.
Trata-se da continuação de um projeto que ocorreu
durante todo o ano de 2011 e devido a grande procura
da população-alvo, iremos continuar com o projeto.

Número de beneficiados

s 30
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Saúde

Núcleo de
Assistência,
Ensino e Pesquisa
em Reabilitação
Pulmonar
Centro: CEFID

A Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC) é um problema
importante de saúde pública no
mundo. Muitas pessoas sofrem dessa
doença durante anos e morrem
prematuramente de problemas
decorrentes da própria doença ou de
suas complicações (GOLD, 2010). O
paciente portador de DPOC diminui
sua atividade física global devido à
piora progressiva da função pulmonar,
que é traduzida por dispneia e
percepção de cansaço ao realizar
qualquer forma de esforço físico. O
progressivo descondicionamento
físico associado à inatividade dá
início a um círculo vicioso, em que
a piora da dispneia se associa a
esforços físicos cada vez menores,
com grave comprometimento da
qualidade de vida (CELLI, 1995).

Impacto produzido

s Apesar de ser uma doença progressiva, a DPOC pode ser prevenida

e tratada (SBPT, 2004). Os programas de reabilitação pulmonar (RP)
estão bem estabelecidos como complemento da terapia convencional,
a fim de amenizar os sintomas e otimizar a capacidade funcional e
a qualidade de vida (RIES et al., 2007; HUI, et al, 2003). O objetivo
principal é reabilitar o paciente ao mais alto nível possível de
independência funcional, tornando-o mais fisicamente ativo e melhor
informado sobre a sua doença (RIES et al., 2007). Além da melhora na
capacidade funcional e na qualidade de vida, a RP também proporciona
menor número de hospitalizações e diminuição no tempo de internação
hospitalar. Em seu estudo, Hui et al. (2003) mostraram que em 12
meses antes da reabilitação pulmonar, a média de admissão hospitalar
devido a exacerbação da DPOC era de 1,2 por paciente e a média de
tempo de internação era de 7,4 dias. Nos 12 meses subsequentes à
reabilitação, esses números reduziram respectivamente para 0,6 e 3,3.

Público beneficiado

s São atendidos pacientes com doença pulmonar obstrutiva

crônica moderada, grave e muito grave, encaminhados por
serviços de pneumologia públicos e particulares, ambulatoriais e
hospitalares, da região da grande Florianópolis, em Santa Catarina.

Número de beneficiados

s 26
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Saúde

Ceres na
Comunidade
Centro: CERES

O presente projeto busca
oportunizar à comunidade
em geral, interna e externa à
universidade, a possibilidade
da prática regular de exercícios
físicos, com o intuito de melhorar
a condição de saúde dos
praticantes. Ainda, proporcionar
a integração entre a universidade
e a comunidade através das ações
do projeto, conscientizar o público
em geral a respeito da importância
da prática regular de exercícios
físicos, bem como contribuir para
a formação e desenvolvimento
do saber acadêmico. O projeto
contou com a participação de
1 docente e 5 discentes.

Impacto produzido

s Partindo do pressuposto de que a Universidade pode e deve

contribuir com a realidade local e imediata, proporcionando
atividades que auxiliem no resgate da prática regular de atividades
físicas, o Projeto ofereceu para a comunidade uma oportunidade
para prática regular de exercícios físicos, propiciando a melhora
do condicionamento físico e consequente redução no risco de
doenças ligadas à inatividade. Ainda, oportunizou um serviço
gratuito e de qualidade para crianças que normalmente não
estão envolvidas no processo de formação esportiva universal,
provavelmente por falta de oportunidades, caracterizando-se mais
uma ação de inclusão social. Além disso, despertou o interesse
discente por atividades extensionistas, bem como possibilitou
o aprimoramento e desenvolvimento do saber acadêmico.

Público beneficiado

s O presente projeto beneficiou crianças de 8 a 15 anos — na

ação Futsal para o futuro; crianças e jovens com idade entre 12
e 18 anos e acadêmicos do Ceres — na ação Treinamento em
Handebol; funcionários das instituições conveniadas (polícia militar,
bombeiro, marinha, polícia civil e guarda municipal do município de
Laguna) — na ação Condicionamento Físico para a Comunidade.

Número de beneficiados

s 210
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Saúde e Equilíbrio
através das Terapias
Integrativas
Centro: CEO

Com a execução deste projeto foi possível
a reflexão dos participantes sobre o uso
racional, seguro e eficaz das terapias,
e desestruturar conceitos pautados no
misticismo e no senso comum. Foram
realizadas vivências de grupos utilizando a
meditação, entoação de mantras, preparação
de fitoterápicos para ansiedade e resfriados,
estudo sobre a formulação de essências
florais, e harmonização de ambientes
utilizando o feng shue e temas envolvendo
espiritualidade. Os relatos dos participantes
enfocam a necessidade de cada indivíduo
parar e olhar para dentro de si, tranquilizar
o pensamento e abrir a mente para novos
conhecimentos. A vivência que a maioria
dos participantes expressou ter gostado
de praticar foi a meditação. Estudos têm
demonstrando que as terapias alternativas
induzem a diminuição da ansiedade, do
estresse e da falta de atenção, melhorando
a qualidade de vida. Durante as oficinas,
os participantes relataram que se sentiram
renovados e com sensação de bem-estar.

Impacto produzido

s Os impactos que pode-se observar com a realizaçã do projeto

são: impacto científico, considerando que os participantes tiveram
acesso a diversas publicações científicas nesta área, possibilitando
o entendimento destas terapias. Os extencionistas voluntários
enviaram trabalhos para eventos científicos e publicação em revistas
da área da saúde. Os impactos econômicos podem ser observados
pois, com o uso das terapias alternativas/complementares, ocorre
uma diminuição do consumo de medicamentos e da procura por
atendimento nas unidades básicas de saúde, diminuindo gastos
com estes itens. O impacto social é percebido com o aumento do
conhecimento teórico e melhora no estilo de vida dos participantes.

Público beneficiado

s Participaram das oficinas 80 pessoas, entre elas acadêmicos

de enfermagem e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A
possibilidade de realizar as vivências com terapias como a meditação
e a elaboração das fórmulas dos Florais de Bach, despertou em todos
a necessidade de mudanças de hábitos insalubres para atividades
que permitam o “re-conhecer-se” e entender que os processos
doentios na maioria das vezes estão associados a situações de
ansiedade, que podem ser diminuídas com o uso destas terapais.

Número de beneficiados

s 80
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Auxílio Técnico a
Produtores e Técnicos
Catarinenses na
Área de Produção,
Sanidade e Manejo
em Suinocultura
Centro: CAV

Foram realizadas visitas técnicas à
propriedades rurais do estado de Santa
Catarina que possuíam problemas
em suas granjas de suínos, sendo elas
UPLs (unidades produtoras de leitões),
Crechários ou Terminadores. Em todas
as visitas, o proprietário era questionado
sobre o manejo dos animais e sobre como
mantinha a sanidade de seu rebanho.
Também foram analisados os índices
de produção das granjas. Coletavamse amostras para realização de exames
microbiológicos, histopatológicos
ou parasitológicos de acordo com
a necessidade de cada granja.

Impacto produzido

s Foram realizadas 13 visitas técnicas. As doenças

observadas com maior frequência foram: diarreias de
maternidade, circovirose, meningite estreptocócica, doença
de Glasser, doença do edema, torção gastrointestinal e
epidermite exsudativa. Essas enfermidades levaram a
um grande prejuízo econômico para o produtor pois sua
presença na granja diminui os índices de produtividade,
aumento no número de animais com presença de doenças
crônicas e diminuição dos lucros do produtor, fazendo
com que o mesmo possa até vir a desistir da atividade.

Público beneficiado

s Foram beneficiados 10 produtores ao longo do ano de

2012, dentro deste contigente foram beneficiados produtores
independentes e produtores ligados às agroindústrias do
Estado de Santa Catarina. Nessas atividades estiveram
envolvidos vários acadêmicos que auxiliaram nas visitas
e nas coletas de amostras para posterior orientação.

Número de beneficiados

s 176
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Educação em Saúde
Centro: CEO

As atividades do programa “Educação
em Saúde” discutiram e geraram
reflexões sobre as boas práticas de um
viver mais saudável. Além das ações
propostas no programa para 2012,
a capacitação de cuidadores leigos e
familiares de idosos, a participação
no programa “Atualidades” da rádio
Entre Rios/Palmitos e as publicações
de artigos nos jornais Correio do Oeste
e Expresso do Oeste, Enfermagem
à Família Rural, atendemos outras
demandas: capacitação em RCP para
os profissionais de saúde, estudantes
da Zootecnia e da Tecnologia
em Produção Moveleria, oficinas
para um público específico sobre
cuidados às pessoas com Mal de
Alzheimer e portadores de sequelas
de Acidente Vascular Encefálico.
Participação dos extensionistas em
eventos científicos nacionais, ocasião
em que apresentaram trabalhos
sobre a Extensão Universitárias e o
programa “Educação em Saúde”.

Impacto produzido

s Ação I • A capacitação de cuidadores leigos e familiares de idosos

gerou uma reflexão em torno do cuidado do idoso, cuja demanda
nacional para este tipo de assistência tem aumentado consideravelmente.
A capacitação gerou mudanças nas formas de cuidado ao idoso ao
treinar o cuidador quanto a abordagem adequada ao idoso.
s Ação II • participação ao vivo no programa “Atualidades” da rádio
Entre Rios, de Palmitos, discutiu semanalmente temas relativos à
saúde humana. A avaliação desta ação está na receptividade da
comunidade que discutia nas ruas e residências os temas abordados,
ou que ligava durante a entrevista para fazer perguntas.
s Ação III • Realização de consulta de enfermagem às famílias
rurais mostra a importância da enfermagem na assistência a um
público específico, com dinâmica cotidiana diferenciada nos aspectos
culturais e sociais. Assim, demanda de uma assistência singular
à saúde da família, o que foi proporcionado através da extensão.
Outras demandas de extensão também foram ofertadas.

Público beneficiado

Ação I • Capacitação de cuidadores leigos e
s
familiares de idosos = 100 participantes;
Ação II • Rádio ouvinte e leitores
s
dos jornais = aproximadamente 15.000
s Ação III • 3 famílias = 10 pessoas
s Demais ações • 100 pessoas.

Número de beneficiados

s 210
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Difusão de
Conhecimento na
Zona Rural do Estado
de Santa Catarina
Centro: CEO

O programa de extensão universitária
“Difusão de Conhecimento na Zona Rural
do Estado de Santa Catarina” tem como
principal objetivo a difusão do conhecimento
e troca de experiências com produtores
rurais, técnicos do setor agropecuário,
alunos de cursos do ensino fundamental,
médio e superior do Estado de Santa
Catarina. O programa é composto por
três ações: 1. Curso Noções Básicas de
Geodésia e Navegação com GPS;
2. Manejo em Bovinocultura de Leite; e,
3. Energias Renováveis na Zona Rural do
Estado de Santa Catarina. No primeiro
semestre de 2012 foi possível atingir
um público de aproximadamente 300
pessoas. Entre estas, 55 participantes
de curso. O público-alvo foi composto
por alunos de escolas técnicas de ensino
médio e de cursos superiores, técnicos
e profissionais com nível superior.

Impacto produzido

s O programa de extensão universitária “Difusão de

Conhecimento na Zona Rural do Estado de Santa Catarina”
atingiu no primeiro semestre de 2012 um público de
aproximadamente 300 pessoas. Entre estas, 55 participantes
de curso. O público-alvo foi composto por alunos de escolas
técnicas de ensino médio e de cursos superiores, técnicos e
profissionais com nível superior. Além do público atingido
foi possível estabelecer novas parcerias e fortalecer as
parcerias já existentes com o CEO/Udesc. Isso abre portas e
dá visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pela Udesc na
comunidade externa. A capacitação de agentes difusores do
conhecimento com cursos é uma forma dinâmica de difusão
do conhecimento, pois as pessoas beneficiadas com os
cursos serão multiplicadores do conhecimento adquirido.

Público beneficiado

s O público-alvo foi composto por alunos de escolas

técnicas de ensino médio e de cursos superiores, técnicos
e profissionais com nível superior. Foi possível fortalecer
a capacitação inclusive de egressos do CEO/Udesc.

Número de beneficiados

s 300
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Publicar Moda
Centro: CEART

No ano de 2012 o foco do programa
PublicarModa foi a expansão e disseminação
dos seus trabalhos realizados e dos projetos
futuros, com o objetivo principal de tornar
o programa de maior conhecimento de
outras pessoas pela própria Universidade
do Estado de Santa Catarina (Udesc) e
pelo resto do país. Uma página oficial do
ModaPalavra foi criada nas redes sociais
para estabelecer essa conexão menos
didática e rígida entre o projeto e o público
em geral. Um edital para um concurso de
capas para a Revista ModaPalavra dentro
da universidade também foi realizado,
priorizando os trabalhos de alunos das
Artes Visuais e do Design Gráfico. Quanto
às publicações, no ano de 2012 duas
revistas e-periódico ModaPalavra foram
publicadas, contando com a participação
de bolsistas, coordenadoras e, em
estimativa, 25 pareceristas externos e
internos à Udesc, e outra já se encontra
no processo de correção/revisão de
artigos e organização da estrutura para
poder ir ao ar no início de 2013.

Impacto produzido

s O Projeto de Extensão Programa PublicarModa atua de várias

maneiras, visando o melhor desempenho em todas estas etapas,
para que o cenário acadêmico e de pesquisa no campo de Moda
esteja sempre atualizado e renovado. Somente através dessa
atualização constante de pesquisas, inovações, tecnologias têxteis
e discussões histórico-sociais que poderemos obter conhecimento;
base indispensável para a formação de novas ideias e projetos
que possam, de fato, modificar o cenário de Moda no Brasil e
contribuir para o melhor futuro dos profissionais, consumidores
e da sociedade em geral. E este é o impacto gerado pelo
programa PublicarModa em todas as suas vertentes de estudo,
pesquisa e publicação de novos conhecimentos e descobertas,
otimizando e contribuindo para uma diminuição na carência de
artigos e trabalhos científicos no cenário de Moda no Brasil.

Público beneficiado

s O público beneficiado pelo Projeto de Extensão Programa
PublicarModa de maneira direta seriam todas as pessoas
que estão inseridas no cenário acadêmico brasileiro, desde
os discentes e docentes da Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc) e demais universidades e cursos
tecnólogos do país até pesquisadores do campo de Moda
que atuam na pesquisa científica e acadêmica.

Número de beneficiados

s 3850
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Aprendendo e
Adotando Iniciativas
Competitivas na
Indústria de Móveis
Centro: CEO

As ações encerradas (1a e 2a) objetivaram
fortalecer as relações entre IES e indústrias,
conscientizando e qualificando os
“microempresários” das indústrias mobiliárias
catarinenses, estimulando a adoção da
cultura do design no desenvolvimento
de produtos, melhor adequando-os ao
mercado, aumentando a oportunidade de
competitividade. Desenvolveu-se workshops e
palestras para discutir elementos estratégicos
no Processo de Desenvolvimento de Produto
(PDP), com apostilas informativas sobre
design, PDP e o impacto na diferenciação do
produto. Realizaram-se três encontros com
palestras e exercícios práticos para estimular
o processo criativo, além de dinâmicas de
grupos para integrar 21 profissionais de dez
empresas diferentes. Foram selecionados
pelos microempresários 10 móveis para
serem redesenhados pelos projetistas das
empresas e por 15 acadêmicos do curso de
design, selecionados voluntariamente.

Impacto produzido

s O público recebeu informações para a

conscientização da utilização do design como
participante ativo no processo de criação dos
produtos da empresa. Os conhecimentos
puderam ser aplicados na prática por meio do
redesenho de um mobiliário do portfólio de
cada empresa, auxiliando na diferenciação e
competitividade do produto perante o mercado.

Público beneficiado

s O público-alvo do programa prioritariamente

são as equipes de desenvolvimento de produto,
os gerentes de projetos e de produção das
indústrias moveleiras das regiões de São Bento
do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho que
formam o Pólo Mobiliário de São Bento do Sul e,
a comunidade acadêmica (docentes e discentes)
do Curso de Design Industrial da Udesc. Na foto
acima, ilustra-se um dos workshops que foram
desenvolvidos com os conteúdos programados.

Número de beneficiados

s 36
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Inclusão Digital
para Pessoas
com Idade a partir
de 40 Anos
Centro: CEAVI

O projeto “Inclusão Digital para Pessoas
com Idade a partir de 40 Anos” visa
oferecer curso de informática para
pessoas da região da 14a SDR, com
aulas ministradas nos laboratórios de
informática do Centro de Educação
Superior do Alto Vale do Itajaí
(Ceavi/Ibirama). O curso inicia em
março e termina em dezembro, onde
os alunos recebem conhecimentos
sobre Windows, Word, Excel e internet.
As aulas são práticas, com utilização
de recursos audivisuais e material/
apostilas que foram desenvolvidos
especialmente para o projeto.

Impacto produzido

s Com o oferecimento do projeto “Inclusão Digital para Pessoas

com Idade a partir de 40 Anos” observou-se que com o passar das
aulas os alunos adquiriam conhecimentos e passaram a utilizar o
computador para, principalmente, ter acesso à internet. Através
do correio eletrônico os participantes passaram a se comunicar,
trocando mensagens com professores, colegas e familiares. Muitos,
ao longo do curso, adquiriram notebook, e passaram a utilizar no diaa-dia e durante as aulas. No início, os alunos chegavam sem nenhum
conhecimento em informática, e tinham de ser auxiliados para a
utilização do computador. Com o passar do tempo, ficou notório
o conhecimento adquirido, onde muitos passaram a contribuir
com as aulas e auxiliar os colegas em determinadas tarefas.

Público beneficiado

s O projeto de extensão “Inclusão Digital para Pessoas com Idade
a partir de 40 Anos”, iniciou em março de 2012 com duas turmas,
sendo uma no módulo básico para iniciantes e outra no módulo
avançado, para aqueles que completaram o módulo básico em
2011, totalizando 25 alunos. No segundo semestre de 2012, o
curso passou a ter somente uma turma e conta com 15 alunos.
Vale ressaltar, que o projeto vem sendo desenvolvido desde o ano
de 2008 e já foram beneficiados aproximadamente 80 pessoas.

Número de beneficiados

s 25
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Desenvolvendo
Talentos
Centro: CEAVI

Considerando a importância da
criação de empresas e empregos para
a competitividade local e mundial,
vários países procuram estimular o
empreendedorismo e se preocupam
também com a mortalidade prematura dos
novos empreendimentos, aonde se pode
verificar que a falta de apoio no sentido
de orientação na gestão dos pequenos
negócios em seu estágio inicial, é um
dos fatores determinantes de sua falta
de competitividade e sustentabilidade,
por conseguintemente um dos fatores
de sua falência. Assim, todo apoio é
bem vindo, como o das incubadoras e
das universidades, que podem ser um
apoiador decisivo neste processo, em
especial no início do empreendimento.
Desta forma a universidade pode ao
mesmo tempo preparar melhor seus
discentes por meio de práticas de
extensão entre outras, aliando suas
forças por meio do apoio às incubadoras
com ação local, unindo interesses de
apoio a uma mesma comunidade.

Impacto produzido

s Desde o início das atividades do projeto “Desenvolvendo Talentos”,

a incubadora passou a ser melhor gerenciada operacionalmente, regras
e normas passaram a ser cumpridas por parte dos incubados, existe
maior apoio e assessoria nas atividades desenvolvidas pelos incubados
e ainda foi trabalhado sua divulgação na comunidade. Em detrimento
de novas oportunidades, também foi reformulado o estatuto da ADERI,
indo de encontro com necessidades locais. Neste tempo, entre projetos
aprovados durante a extensão e outros apenas acompanhados,
totalizamos 11 projetos que deram início ou continuidade dentro da
incubadora. Atualmente a incubadora conta com 6 projetos instalados
e alguns sob análise para iniciarem suas atividades.Cabe salientar
que muitos dos projetos foram iniciados por acadêmicos do CEAVI.

Público beneficiado

s O público beneficiado são pessoas com espírito empreendedor

com potencial de gerar novos empregos, tendo visão inovadora, com
capacidade de crescimento e de proporcionar o desenvolvimento
dos municípios da 14a Secretaria de Desenvolvimento Regional,
a SDR de Ibirama. Por meio do projeto “Desenvolvendo Talentos”
busca- se selecionar projetos de base tecnológica, tradicional
e de serviços, cuja atividade incorpora instrumentos de
capacitação profissional, conhecimento científico e inovação.

Número de beneficiados

s 30
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Programa
de Extensão
em Engenharia
de Produção
Centro: CCT

Impacto produzido
A relação universidade/empresa
é um importante mecanismo para
incentivar a inovação tecnológica no
país, sendo essencial a garantia da
competitividade do estado perante
um mercado globalizado, a integração
universidade e comunidade traz
novos conhecimentos e ajuda na
formação do aluno. É importante
ressaltar que além das ações de
extensão planejadas, presentes nos
projetos deste programa, também há
o potencial para contribuir e motivar
a pesquisa na universidade, uma vez
que as necessidades da região de
Joinville podem ser exploradas em
ações de pesquisa e desenvolvimento.

s O projeto Mecanização Solidária trouxe grande impacto para

comunidade e para universidade; tem por objetivo facilitar a produção
de fibra de bananeira, que é artesanal, pois exige grande esforço físico e é
pouco produtiva, beneficiando assim os pequenos e médios produtores.
Foi realizada a apresentação do projeto da fibra de bananeira para a
Epagri de Itajaí e Jaraguá do Sul e firmamos parceria com a Epagri. A
viabilização da manufatura do protótipo ocorreu entre parcerias com
IFSC, PUC e Banana Chik de Jaraguá do Sul, Epagri e Udesc de Joinville.
A Epagri já demonstrou interesse na aquisição da máquina para ajudar
produtores de Corupá e Jaraguá do Sul. Com o informativo Produção em
Foco divulgamos a universidade para as empresas e escolas de Joinville
e o Ciclo de Palestras da Capacitação trouxe grande conhecimento para
os acadêmicos, abordando temas que são requisitados pelos alunos.

Público beneficiado

s O público beneficiado com o programa foram os pequenos produtores

de Santa Catarina. As instituições como IFSC, PUC de Jaraguá do Sul também
foram beneficiados, pois auxiliará no projeto Banana Chik. Também
trouxe benefícios à Udesc, pois se trata de inovação tecnológica onde os
acadêmicos puderam construir, desenvolver e aprender com o projeto.
O projeto Produção em Foco pode beneficiar alunos de escolas públicas
que não sabiam da existência de uma universidade pública em Joinville.

Número de beneficiados

s 250
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Ferramentas
Computacionais
para Engenharia
— Matlab
Centro: CAV

O Matlab é um software já adquirido
pelo CAV/Udesc em meados de
2011, e desde o segundo semestre de
2011 está disponível no laboratório
de informática e modelagem. O
Matlab, por ser um software de
programação de alto nível e que
apresenta várias funções matemáticas
já implementadas, é um excelente
recurso para ser empregado como
ferramenta de trabalho em várias
áreas da engenharia, especialmente
em simulação e modelagem.
Com este projeto a expectativa é
que as dificuldades encontradas
pelos ingressantes nos cursos de
engenharia sejam minimizadas.

Impacto produzido

s O MATLAB apresenta uma série de funções matemáticas

já implementadas que podem ser utilizadas em uma rotina
construída pelo usuário. Estas funções são agrupadas de
acordo com a área de interesse em toolboxes e armazenadas
em diretórios específicos. É um software computacional
conhecido mundialmente como uma excelente ferramenta
para soluções de problemas matemáticos, científicos e
tecnológicos, que possui comandos muito próximos da forma
como escrevemos as expressões matemáticas. Neste sistema,
o elemento básico de informação é uma matriz que não
requer dimensionamento, permitindo a resolução de muitos
problemas numéricos em apenas uma fração de tempo
quando comparado a outras linguagens de programação.

Público beneficiado

s Este tipo de proposta está diretamente relacionada
ao desenvolvimento tecnológico da região e,
apesar das vagas serem disponibilizadas para
acadêmicos e membros da comunidade externa,
apenas acadêmicos concluíram o curso.

Número de beneficiados

s 34
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Programa
de Extensão
Inovação: Gestão
da Variedade
Centro: CCT

Empresas com alta competência
inovadora necessitam qualificar-se para
estruturar seus sistemas de produção
de forma flexível, que dêem suporte
a sua competência diferenciada para
desenvolver e melhorar continuamente
os produtos. Tais empresas podem ter
suas iniciativas de inovação frustradas
pelo desconhecimento de ferramentas e
técnicas de desenvolvimento e produção
de produtos com baixo ciclo de vida
e em pequenos volumes, condição
comum do lançamento e introdução
no mercado de produtos inovadores.
Este tema é uma competência natural
do engenheiro de produção, cuja
tarefa é a organização dos sistemas
produtivos das empresas para
enfrentarem a complexidade que os
desafios do ambiente competitivo
externo impõem sobre as organizações.

Impacto produzido

s Desenvolvimento de projetos em parceria com o Sebrae,

Fitej e Ceart, criando oportunidades de diferenciação para
micro e pequenas empresas. O programa “Inovação: Gestão
da Variedade” aprofundou o relacionamento da universidade
com empresas interessadas em desenvolver conhecimento
em uma área inovadora do conhecimento e relevante para
a indústria catarinense, uma vez que o alto custo do local de
produção de Santa Catarina impõe um desafio competitivo
da produção de valor agregado, produtos inovadores e
alta frequência de renovação do portfólio dos produtos.

Público beneficiado

s Micro e pequenas empresas das regiões de Joinville,

Jaraguá do Sul e São Bento do Sul. A geração do conhecimento
em conjunto com empresas traz benefícios diretos para os
acadêmicos participantes e para a atividade docente do DEPS/
Udesc, uma vez que os cases empresariais são transformados
em material de apoio às aulas teóricas e práticas realizadas no
Laboratório de Sistemas de Produção (LaProd) e Laboratório
de Desenvolvimento de Produto (LaDep) do DEPS.

Número de beneficiados

s 20
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DesignAção
Centro: CEART

O programa busca contribuir para
o fomento do design no cenário
catarinense, criando, com bases
acadêmicas, mercado para os egressos
e reconhecimento pela capacitação
dos mesmos, além de difundir
os benefícios do planejamento
e desenvolvimento em design à
comunidade. Participam das ações
do programa “DesignAção” cerca
de 210 pessoas entre professores
e alunos dos cursos de Design
Gráfico e de Design Industrial
da Udesc e estudantes de outras
instituições de Florianópolis.

Impacto produzido

s Propensão do design catarinense, resultando

(e resultante de) em sua crescente valorização
acadêmica e profissional, com a comunidade cada
vez mais inteirada e interessada nos benefícios
do planejamento e desenvolvimento em design, e
criação de mercado para os egressos, juntamente com
reconhecimento pela capacitação dos mesmos.

Público beneficiado

s Egressos, criando oportunidades no mercado de

trabalho e reconhecimento pela capacitação dos mesmos;
e comunidade, que tem acesso aos benefícios do
planejamento e desenvolvimento em Design.
Participam das ações do programa “DesignAção” cerca
de 210 pessoas entre professores e alunos dos cursos
de Design Gráfico e de Design Industrial da Udesc e
estudantes de outras instituições de Florianópolis.

Número de beneficiados

s 210
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Software Aplicado
a Gestão e Custos
para Entidades sem
Fins Lucrativos
Centro: CEAVI

A qualidade do projeto de software
será medida pela sua adequação à
necessidade real na qual se aplica.
Este grau de adequação pode
ser verificado comparando-se as
especificações geradas com o produto
real de software. A avaliação deverá
ser feita pelos membros envolvidos
na atividade de consultoria, por
poderem empregar uma visão
puramente pragmática no que
tange aos requisitos que o software
deve contemplar. Entretanto, o
impacto não foi avaliado pois até
o momento o software encontrase em fase de desenvolvimento.

Impacto produzido

s A qualidade do projeto de software será medida pela

sua adequação à necessidade real na qual se aplica. Este
grau de adequação pode ser verificado comparandose as especificações geradas com o produto real de
software. A avaliação deverá ser feita pelos membros
envolvidos na atividade de consultoria, por poderem
empregar uma visão puramente pragmática no que
tange aos requisitos que o software deve contemplar.

Público beneficiado

s O público-alvo para este projeto são administradores
de entidades sem fins lucrativos, mais especificamente
ancionatos. Entretanto, pode-se extender o uso da
ferramenta para entidades afins como orfanatos.
O impacto não foi avaliado pois até o momento o
software encontra-se em fase de desenvolvimento.

Número de beneficiados

s 10
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Arquitetura na
Comunidade:
Escolas e Creches
Centro: CERES

O programa objetiva reconhecer os processos
de apropriação em escolas e/ou creches de
Laguna/SC, avaliando e intervindo naquilo
encarado como problema apresentando
precárias condições ambientais. O programa
prevê reflexões sobre as questões ambientais
relacionadas às vivências do cotidiano;
promoção da educação política, ambiental
e cidadã com os alunos e professores das
escolas e creches atendidas pelo programa.
Assim, as atividades realizadas visam
diagnosticar os problemas das instituições,
trabalhá-los e promover relações sociais de
integração entre os alunos e professores e os
espaços físicos. Com esta proposta, estamos
proporcionando qualidade de conforto
ambiental e espaços dimensionados conforme
critérios de medidas mínimas para garantir o
chamado espaço adequado às necessidades
humanas. As metodologias apresentadas
têm o compromisso de capacitar as novas
gerações para a participação no planejamento,
produção e gestão do espaço urbano,
buscando a sustentabilidade ambiental.

Impacto produzido

s Impacto social foi atingido tanto junto às crianças,

aos adolescentes como junto aos adultos, mediante
intervenções específicas de caráter interdisciplinar
realizadas nas escolas e creches. As atividades de
educação ambiental promoveram simultaneamente,
o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de
habilidades necessárias à preservação e melhoria da
qualidade ambiental. O evento realizado “Mix Beneficente”
permitiu uma aproximação entre a comunidade (pais,
alunos e comunidade em geral) e a universidade.

Público beneficiado

s No programa “Arquitetura na Comunidade: Escolas e

Creches” em 2012 foram atendidas 6 (seis) instituições
de ensino da rede estadual e/ou municipal: CAIC, Creche
Pequeno Princípe, EEB Comendador Rocha, EEB Dr. Renato
Ramos da Silva, Creche Padre Agostinho e APAE/Laguna.

Número de beneficiados

s 1500
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Empresa Junior
na Udesc/Ceplan:
Estratégias para
Implantação e
Operacionalização
Centro: CEPLAN

O programa “Empresa Junior na Udesc/
Ceplan: Estratégias para Implantação
e Operacionalização”, coordenado
pelo professor Pio Campos Filho
e que conta com a participação de
acadêmicos do Ceplan nos projetos
“Empreendedorismo Juvenil e Empresa
Junior”; “RH Universitário na Udesc/
Ceplan”; e Empresa Junior na Udesc/
Ceplan, proporcionou aos acadêmicos
sua participação, através da Empresa
Junior, na Incubadora Tecnológica
da região de São Bento do Sul, que
é uma incubadora de projetos de
base tecnológica e de inovação.

Impacto produzido

s Com a implantação de uma Empresa Junior no

Ceplan, os acadêmicos do curso de Sistemas de
Informação e do curso de Engenharia Industrial
— Habilitação Mecânica, além de colocar em
prática os conhecimentos adquiridos durante a sua
formação acadêmica, também irão contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico da região do Planalto
Norte Catarinense, principalmente atuando como
consultores nas micros e pequenas empresas da região,
levando até elas o que de mais moderno existe em
tecnologia da informação e em inovação tecnológica.

Público beneficiado

s Com o Programa “Empresa Junior na

Udesc/Ceplan: Estratégias para Implantação e
Operacionalização”, busca incentivar os acadêmicos
do Ceplan a terem um visão empreendedora.

Número de beneficiados

s 500
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Valorizando
o Patrimônio
Edificado de
Laguna
Centro: CERES

O presente projeto objetiva a valorização
do patrimônio histórico através da
educação patrimonial, utilizando a
ferramenta geoprocessamento para
identificação e gerenciamento das
edificações tombadas pelo patrimônio
histórico e edificações com interesse
de tombamento e restauro do
Centro Histórico de Laguna. Ainda, o
desenvolvimento de material didático a
partir de produtos advindos de cartografia
temática em geoprocessamento,
empregando tal material em iniciativas
junto a professores e alunos de
escolas de ensino fundamental
municipais e estaduais. Participaram
do projeto 3 docentes e 5 discentes.

Impacto produzido

s Foram realizadas oficinas de trabalho sobre educação

patrimonial com os alunos da Escola Gerônimo
Coelho (Laguna/SC), a fim de conscientizá-los sobre
a importância da preservação patrimonial;
s Até o fim do projeto será confeccionada uma Cartilha
de Educação Patrimonial — a fim de que esta possa ser
empregada nas atividades de educação patrimonial;
s Ainda, houve a criação de um Sistema de Gestão
Patrimonial para o IPHAN e a Prefeitura Municipal de Laguna,
gerando para tais um cadastro dinâmico e acessível.

Público beneficiado

s Alunos da Escola Gerônimo Coelho, do município de

Laguna/SC;
s Funcionários e técnicos da Prefeitura Muncipal de
Laguna, IPHAN, Secretaria de Desenvolvimento Regional de
Laguna;
s Comunidade em geral — atingida por
meio da cartilha confecionada.

Número de beneficiados

s 4060
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Navi — Núcleo de
Aplicações Visuais
Centro: CCT

Este projeto apresenta um jogo sério
para reabilitação motora e cognitiva de
crianças com síndrome de down. O jogo
não requer o uso de nenhum dispositivo
e é capaz de reconhecer os movimentos
da criança e através destes promove a
interação da mesma com o jogo. A criança
tem de observar a tela e interagir no
momento certo com o movimento certo.
Desta forma, sua atenção, observação
e propriocepção são aguçadas. O jogo,
denominado Dance2Rehab 2.0 (D2R2),
estimula tanto os aspectos motores
quanto cognitivos. O estímulo motor é
obtido pelo uso da técnica de realidade
virtual que permite inserir a criança na tela
do computador onde existe um mundo
composto por objetos virtuais a qual ela
deve interagir. O estímulo cognitivo é
obtido pelas regras de funcionamento
do jogo ao qual a criança deve perceber
para poder pontuar no jogo. Este jogo
foi desenvolvido em parceria com
fisioterapeutas, especialmente para ser
usado por crianças com síndrome de down.

Impacto produzido

s O uso de jogos sérios está sendo cada vez mais usado
na área da saúde. Uma área que está em destaque
é a realidade virtual, um meio diferente de interagir
com o jogador pode resultar em ganhos nas funções
motora e cognitiva. No caso do D2R2, foi observado,
em 5 semanas de uso, uma evolução de 21 meses em
termos de desenvolvimento motor. Como trabalho
futuro, o NAVI está desenvolvendo o Moviletrando,
um jogo sério para ensino do letramento para
crianças com síndrome de down, que irá estimular as
funções cognitivas juntamente com o movimento.

Público beneficiado

s O jogo foi testado no Naipe (Núcleo de Assistência
Integral ao Paciente Especial) da prefeitura de
Joinville com um grupo de 10 crianças com síndrome
de down. Foi verificado uma boa evolução na
coordenação motora das crianças, já nos aspectos
cognitivos não foi possível avaliar muito bem.

Número de beneficiados

s 10
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Economia Criativa:
Interlocuções entre
Moda e Artesanato na
Costa da Lagoa
Centro: CEART

No ano de 2012 foram projetadas diferentes
atividades que envolvessem a comunidade
da Costa da Lagoa, o SINCASJB (Sindicado das
Indústrias de Calçados de São João Batista) e o
programa de extensão Viva Voz, coordenado pela
professora Alicia Cupani Fabiano, do Departamento
de Música. As atividades com a comunidade da
Costa da Lagoa foram ministradas no final do
ano de 2012. Até o momento foram centrados
os esforços na criação e desenvolvimento dos
figurinos para a apresentação do espetáculo
musical “O Fantasma da Ópera”. Foi realizada
oficina para o elenco do espetáculo confeccionar
as máscaras e os integrantes se mostraram
participativos com as atividades. Em relação à
parceria com o SINCASJB, eles realizam o evento
“Rodada de Negócios” e no primeiro semestre
foram preparados banners sobre tendência de
moda que foram expostos no evento; no segundo
semestre de 2012 estão sendo preparados
acessórios de moda com materiais mais ecológicos
para serem expostos na nova edição do evento.

Impacto produzido

s Por enquanto, o maior impacto produzido foi no evento

“Rodada de Negócios”, organizado pelo SINCASJB. No
primeiro semestre de 2012, além de expormos materias sobre
tendências de moda, frequentamos o evento e pudemos
apresentar ações que podem ser mais integradas com o setor
calçadista da região de São João Batista. Tanto que, nos dias 6
a 8 de novembro de 2012, expomos produtos desenvolvidos
no curso de Moda da Udesc. Também concentraram-se
os esforços para criar e desenvolver os figurinos que farão
parte do espetáculo musical “O Fantasma da Ópera” que
ficará em cartaz de 24 a 26 de novembro de 2012, nas
dependências do Mesc (Museu da Escola Catarinense).

Público beneficiado

s Na oficina de máscaras foram beneficiadas 17 pessoas

que receberam instruções e confeccionaram suas máscaras,
incluindo o uso de materiais recicláveis. No evento
“Rodada de Negócios”, organizado pelo SINCASJB foram
beneficiados diretamente os empresários e profissionais
do setor calçadista e indiretamente os visitantes do evento,
totalizando cerca de 1.000 pessoas que tiveram acesso aos
materiais sobre tendências de moda expostos pela Udesc.

Número de beneficiados

s 100
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Projeto de
Acompanhamento
Clínico e Cirúrgico em
Grandes Animais
Centro: CAV

No hospital de Clínica Veterinária do Estado
de Santa Catarina desenvolve-se a pesquisa,
o ensino e a extensão universitária nas áreas
de clínica médica, radiologia, anestesiologia,
exames laboratoriais e cirurgia médica
veterinária, e serviços médico-veterinários
que promovem a integração da comunidade
com a escola. Tem como principal finalidade
garantir à comunidade atendimento de
qualidade e acessível a todas as classes,
promovendo a sanidade e bem-estar animal
e colaborando na profilaxia de zoonoses.

Impacto produzido

s O trabalho a ser realizado será focado no ensino,

extensão e pesquisa e principalmente visando atender o
pequeno proprietário ou seja, aquele que muitas vezes
não é assistido pelos órgãos de fomento de saúde animal
do governo. As espécies animais que serão atendidas
poderá ser de equinos, bovinos, ovinos, capirnos e
demais espécies de animais para produção. Este projeto
de extensão envolve diretamente a participação na sua
grande maioria de estudantes de Medicina Veterinária.
Poderá também ter a participação de estudantes
de outros cursos que possam de uma certa forma
fortalecer as ações de extensão que serão executadas.

Público beneficiado

s Alunos de medicina veterinária que realizam

plantões acadêmicos durante os semestres, alunos
internos que realizam plantões diários, alunos de
monitoria de grandes animais, proprietários de animais
de grande porte e projetos de bovinocultura de leite,
ovinocultura e suinocultura da própria universidade.

Número de beneficiados

s 65
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I Seminário do
Terceiro Setor do Alto
Vale do Itajaí
Centro: CEAVI

Realização do “I Seminário do
Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí” para
proporcionar aos gestores do terceiro setor,
professores, acadêmicos, doadores, voluntários
e comunidade em geral, um espaço de debate
e reflexão voltados à gestão de entidades
sem fins lucrativos no Alto Vale do Itajaí. A
realização de um seminário regional voltado
ao terceiro setor constitui-se em espaço de
divulgação e produção do conhecimento
necessário à gestão eficaz destas organizações,
e por este motivo abrange também um cunho
social, uma vez que oferece suporte para a
continuidade das atividades destas entidades,
favorecendo tanto os trabalhadores que dela
dependem, quanto os usuários de seus serviços.
Além disso, é um mecanismo de divulgação
da Udesc e das ações por ela desenvolvidas,
mostrando os benefícios que pode oferecer à
comunidade através do ensino de qualidade.

Impacto produzido

s O evento envolveu fortemente a comunidade regional e sua

avaliação permitiu formatar o próximo evento para 2013 diante
das ricas contribuições dos participantes através da avaliação
e conversas mantidas durante o acontecimento. Experiências
do terceiro setor e as dificuldades encontradas pelas entidades
tiveram espaço privilegiado no evento, fato que gerou novas
inquietações previstas na programação do próximo evento, a
exemplo da inclusão na programação de mesas redondas em
que o público pode optar por participar de acordo com seu
interesse. Após a realização do evento em 2012, vários foram os
contatos de entidades do terceiro setor com a Udesc solicitando
informações para efetuar parceria através dos projetos de
extensão da universidade voltados para o terceiro setor.

Público beneficiado

s Participaram 225 pessoas incluindo representantes

do terceiro setor, professores, acadêmicos, doadores e
voluntários. Pela satisfação dos participantes que deixaram
o evento apenas ao final do dia, e, ainda, pelas revelações na
avaliação de sua primeira edição, tem garantida sua reedição
em 2013 com perspectiva de público muito superior.

Número de beneficiados

s 225
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Transparência
Contábil em Entidades
sem Fins Lucrativos
Centro: CEAVI

No ano de 2012 novos bolsitas voluntários
aderiram ao projeto, com a ação de triagem
de roupas, doações feitas ao Lar da Menina,
em Rio do Sul. Outra entidade amparada é o
Lar de Idosos “Recanto do Sossego” em Braço
do Trombudo, onde a atividade realizada está
sendo a finalização de seu Balanço Social
2011 e novos controles de custos. Outra
atividade desenvolvida, em conjutno com
bolsistas voluntários, foi a adesão à campanha
do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).
O objetivo desta campanha é sensibilizar
e orientar os contribuintes do Imposto de
Renda a efetuarem a doação ao Fundo.

Impacto produzido

s Melhora nas entidades envolvidas dos seus

processos de recepção, armazenamento e mensuração
das doações recebidas. Também houve melhoras
na análise de resultados e controles de gastos.
Nas relações com outras entidades que podem
vir a ser parceiras nos próximos anos, destaca-se
a aproximação com a Assitência Social de Rio do
Sul e com o Sindicato dos Contabilistas (Sindicont)
do Alto Vale do Itajaí. Em relação aos acadêmicos
envolvidos, principalmente como bolsista voluntário,
destaca-se a percepção dos mesmos para a
importância destas entidades para a sociedade.

Público beneficiado

s Gestores do Lar de Idosos e Abrigo Lar da

Menina — estas foram as principais entidades
envolvidas. Em outras entidades que no decorrer
do ano foram contactados, não houve atividades
executadas. Neste contato foram definidas ações
para o próximo ano na comunidade acadêmica.

Número de beneficiados

s 120
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Balanço Social U
CAV

CEAD

CCT

CEART

CEAVI

ESAG

CEO

FAED

CEPLAN

CEFID

Centro de Ciências Agroveterinárias
Av. Luiz de Camões, 2009
Conta Dinheiro, Lages/SC
(49) 2101-9100
Centro de Ciências Tecnológicas
Rua Paulo Malschitzki, s/ número
Zona Industrial Norte, Joinville/SC
(47) 4009-7900
Centro de Educação Superior do Alto Vale
do Itajaí
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822
Bela Vista, Ibirama/SC
(47) 3357-3077
Centro de Educação Superior do Oeste
Rua Benjamin Constant, 84
Centro, Chapecó/SC
(49) 3311-9300
Centro de Educação do Planalto Norte
Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180
Centenário, São Bento do Sul/SC
(47) 3634-0988

desc

2012

Centro de Educação a Distância
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi, Florianópolis/SC
(48) 3321-8400
Centro de Artes
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi, Florianópolis/SC
(48) 3321-8300
Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi, Florianópolis/SC
(48) 3321-820
Centro de Ciências Humanas e da Educação
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi, Florianópolis/SC
(48) 3321-8500
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte
Rua Pascoal Simone, 358
Coqueiros, Florianópolis/SC
(48) 3321-8600

CERES

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