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Institucional
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Institucional

Mensagem do Reitor
A

Udesc é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Ela pertence ao
povo que a financia. Dessa forma, temos a missão de levar o conhecimento ao
maior número possível de pessoas para que essas sejam agentes de transformação.
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.
É difícil imaginar como seria Santa Catarina sem os milhares de profissionais formados pela “Universidade dos Catarinenses”. Indicadores de qualidade de vida, de condição socioeconômica, de desenvolvimento humano, entre
outros tantos foram impactados de forma positiva, graças a nossa tradição de
fazer um ensino de qualidade, uma pesquisa de impacto social e uma extensão
alinhada às demandas postas pela comunidade.
O Balanço Social, aqui apresentado, revela um pouco do que fazemos em
termos de extensão universitária. Pois, de forma didática, temos a divisão pelas
suas áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos/justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia/produção e trabalho.
Aos leitores, nossa recomendação de que sua atenção remeta no sentimento
de querer saber um pouco acerca dos trabalhos selecionados. Acreditamos que
essa publicação faz parte do compromisso institucional de levar o desenvolvimento
em todos os seus aspectos possíveis. Pois, de fato, valorizamos a educação de qualidade, cremos na importância dos seus valores e como já dizia Nelson Mandela: “A
educação é a arma mais poderosa você pode suar para mudar o mundo.”
Por fim, entendo que 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. No entanto, podemos fazer
mais, na medida em que consigamos captar mais recursos.
Antonio Heronaldo de Sousa
Reitor
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Comunicação
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Comunicação

Comunicando-se em Alemão
Nível Inicial
Centro: CEAVI

Impacto Produzido
Esta é uma proposta de alfabetização
da língua e resgate da cultura alemã,
numa região de descendentes germânicos que entendem e falam as estruturas básicas da língua para uso
social, caseiro, diário, mas já
com vícios de pronúncia e
aportuguesamento de termos, distanciando-se da
língua padrão. O curso
possibilitará aos participantes falar corretamente e resgatar a língua dos
seus avós e pais, seus costumes e a sua própria história,
da qual muito se perdeu em função
de leis restritivas nacionais aos imigrantes após a Segunda Guerra Mundial,
que muito prejudicaram a preservação das tradições. Comunicando-se
em Alemão possibilitará resgatar estes
valores e melhorar a comunicação e a
integração entre gerações.

Propiciou aos alunos a possibilidade de atingir um
nível de comunicação básica em língua alemã e
permitiu acesso a informações de vários tipos sobre
a história e a literatura germânica. O foco do
curso foi ouvir e falar, uma vez que ouvir
vem antes de falar, e ler e compreender.
O acesso ao conhecimento de aspectos
culturais e de língua permitiu aos
participantes o relacionamento com
pessoas e entidades ligadas a esta
etnia (alemã). O curso motivou
a participação em outros eventos
relacionados com a língua, a exemplo
de uma formação avançada através
do Instituto Cultural Brasil Alemanha.
Público Beneficiado
A comunidade acadêmica e geral teve a
oportunidade de aprender uma língua estrangeira
(alemã) onde não há outra oportunidade na
cidade. Os participantes demonstraram bom
domínio da língua ao final do curso, além
de conhecer traços culturais relacionados.

18

Número de beneficiados.....................................
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Comunicação

Programa Observatório
de Conjuntura Econômica
Centro: ESAG

O déficit de informações referentes à
conjuntura econômica dos Municípios
catarinenses e do Estado de Santa Catarina faz surgir a cada ano uma
crescente demanda potencial
por informações referentes
aos indicadores de produção e de preços. Neste programa três ações
deverão ser executadas:
• Elaborar um boletim
mensal de análise
comparativa entre o
do índice do custo de
vida de Florianópolis e as
variáveis macroeconômicas;
• Publicar mensalmente uma
estimativa e uma previsão da
produção industrial catarinense;
• Elaborar um boletim mensal de
conjuntura para o Estado de Santa
Catarina.

Impacto Produzido
Houve Impacto Científico na medida em que
foi elaborada uma metodologia e aplicação
econométrica com dados primários e
secundários que resultaram em estimativas
e previsões com grau de acerto
estatisticamente significativos. O
impacto econômico é de difícil
mensuração, mas acredita-se
que eles estão presentes na
medida em que se reduzem os
custos de incerteza e se fornecem
informações para a tomada de
decisões políticas e empresariais
mais acertadas a cerca da realidade
de curto prazo da economia catarinense.
Público Beneficiado
O Programa atuou junto ao público interno e
externo através das mídias eletrônicas para a
divulgação de seus boletins, bem como promoveu
apresentações e palestras sobre suas atividades
e principais resultados dentro da universidade
e fora dela. Maiores detalhes das ações
promovidas podem ser observadas em anexo.
Número de beneficiados........................

4500
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Comunicação

Sistema

de informações

para uma pesca sustentável
Centro: CERES

A captura comercial mundial de peixes aumentou
70 milhões de toneladas nos últimos 50 anos e
excedeu o teto esperado para uma captura sustentável. Como resultado, a maioria dos estoques de peixes marinhos de interesse comercial
encontra-se severamente afetados pela pressão
pesqueira. No Brasil o cenário não é diferente,
e a maioria dos estoques pesqueiros explorados
encontram-se aparentemente próximos ou já em
seus limites máximos de sustentabilidade. A abordagem clássica de manejo pesqueiro, focada essencialmente na conservação de estoques, tem se
mostrado ineficaz em várias partes do mundo e
está sendo progressivamente abandonada. Em
substituição, vem surgindo uma abordagem mais
moderna, onde as ações de manejo pesqueiro
são ampliadas, englobando aspectos ambientais,
econômicos e sociais. Avanços em tecnologia e
segurança são cada vez mais importantes e necessários, além do uso rotineiro de informações
climáticas, oceanográficas, econômicas e de legislação, que são ferramentas essenciais para
uma boa pescaria. Esta proposta objetivou montar um sistema de informações regionalizadas sobre a pesca, adaptado ao linguajar do pescador,
e que pudesse ser útil nas suas atividades do dia
a dia. A divulgação destas informações é feita via
internet e futuramente via rádio, operados pelos
alunos do curso de Engenharia de Pesca.

Impacto Produzido
Foram estruturados boletins informativos
mensais do ano de 2013 com informações
meteorológicas, de produção e legislação
pesqueira mensais customizadas para a
pesca. As informações neles contidas foram
apresentadas com uma vocabulário claro e
direto, dando ênfase a relatos de importância
para a atividade de pesca. Também
foram adicionadas notícias publicadas
nos devidos meses que digam respeito a
atividade. A atuação de frentes nessa área
também teve destaque nessa estrutura. A
parte de produção do Terminal Pesqueiro
de Laguna mostra a produção mensal,
a espécie de maior produção no mês de
cada boletim, como também, algum fato
que possa ter influenciado na produção.
Público Beneficiado
Alunos e professores do curso de graduação
em Engenharia de Pesca, pescadores
artesanais, industriais e amadores,
armadores e demais profissionais ou
interessados sobre a atividade de pesca.
Maiores detalhes das ações promovidas
podem ser observadas em anexo.
Número de beneficiados..........................

80
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Comunicação

A Engenharia de
Pesca da Udesc
nas Escolas:
um mergulho na
comunidade de

Laguna

e região

Centro: CEAVI

A presente proposta teve como diferencial levar a Engenharia de
Pesca da Udesc para escolas
de ensino médio do município de Laguna/SC e região.
O objetivo foi de informar,
divulgar e fomentar o curso
que atualmente tem uma relação candidato-vaga muito baixa, principalmente devido a falta de
informação. A abordagem sugerida foi um
ciclo de palestras realizado por docentes e
discentes nas escolas, além da distribuição
de material de divulgação do curso/Universidade. Concluído o ciclo de palestras,
observou-se um maior conhecimento sobre
a Udesc, sobre o CERES e o curso de Engenharia de Pesca na região.

Impacto produzido
Concluído o ciclo de palestras, observouse um maior conhecimento sobre a Udesc,
sobre o Ceres e o curso de Engenharia de
Pesca na região. Houve um maior número
de alunos tomando conhecimento do curso,
prestando o vestibular e ingressando na
Universidade graças ao conhecimento do
curso via palestras. Hoje na comunidade a
Engenharia de Pesca da Udesc já está mais
conhecida e tem cada vez mais despertando
o interesse dos jovens locais. Um exemplo
disso é o último ingresso (2014-1), onde
grande parte dos alunos eram oriundos
além de Laguna da região.
Público beneficiado
O público beneficiado foram
jovens de Escolas de Ensino
Médio do município de
Laguna/SC e região, que
tiveram maior conhecimento
sobre o curso de Engenharia de
Pesca da Udesc. Agora os alunos
que tenham vocação para a área, não
precisam mais se deslocar para outros
municípios para cursar um curso superior.
Número de beneficiados..........................

270
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Comunicação

Tarrafa

do

um mergulho

Saber:
na Engenharia

de

Pesca

Centro: CERES

Este programa englobou três propostas que sinergicamente buscaram aproximar o Curso de Engenharia de Pesca
e a comunidade local. A primeira ação
trouxe uma história de desenvolvimento
regional das atividades de pesca
para dentro da Academia, construindo uma linha do tempo que
contou os processos de emergência de técnicas de pesca e
atividade correlata. A segunda
ação apresentou a Engenharia
de Pesca para turmas do ensino médio de escolas municipais e estaduais de
Laguna e região. Com o objetivo de informar e divulgar as potencialidades do
Curso, ciclos de palestras foram realizados por docentes e discentes. Por fim, em
uma terceira abordagem a comunidade
de pescadores artesanais da região foi
convidada a participar de uma rede de
informações sobre a ocorrência de mamíferos marinhos nas áreas adjacentes.
Para divulgar esta rede, foi feito um esforço de educar participantes sobre procedimentos de segurança e/ou resgate
que garantam o bem estar animal e de
usuários.

Impacto Produzido
Na primeira ação resgataram-se fatores importantes
do desenvolvimento da pesca regional, como a
substituição do Tucum pelo Nylon, a origem do
aviãozinho e a história do cero da tainha. Este
conhecimento foi repassado para a comunidade do
CERES/Udesc e retornou, via a segunda ação,
para a comunidade local. Na segunda ação,
sete escolas da região foram visitadas em oito
ocasiões para divulgar o curso de Engenharia
de Pesca. Como indicador de sucesso dessa
ação tem-se os 20% dos alunos aprovados no
vestibular subsequente. A terceira ação trabalhou
com 6 comunidades adjacentes, e essa aproximação
fez com que muitos pescadores e familiares
colaborassem com o resgate de carcaças nos meses
subsequentes. Quase 70% dos resgates tiveram origem
em informações provenientes desses colaboradores.
Público Beneficiado
O programa atingiu diretamente o que inicialmente
tinha proposto: 8 alunos de graduação, 8 docentes,
6 instituições governamentais, 1 ONG, 200 grupos
comunitários e 1200 alunos de ensino médio.
Indiretamente, mais de 200 famílias de pescadores e
outros discentes do CERES/Udesc tiveram oportunidade
de contato com resultados desse programa.
Número de beneficiados...............................

2400
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Cultura

Programa: Encontro

com

Dramaturgo

Centro: CEART

Trata-se de:
• uma oficina de criação textual
permanente (36 semanas letivas à 2h
semanais = 72h);
• oficinas isoladas com
dramaturgo renomado
convidado (4 oficinas à
12h = 48);
• palestras do
dramaturgo convidado
(4 palestras à 2h = 8h);
• levantamento de dados
para o arquivo virtual
“Dramaturgia de Santa
Catarina (1980 — 2010)”
e organização e manutenção do
arquivo eletrônico. (4h semanais/36
semanas letivas = 144h)

Impacto Produzido
A ação reuniu 20 pessoas ao longo de 3 meses
para apresentar e discutir textos teatrais
durante a oficina contínua. Criou o
site cujo impacto não foi medido,
ou seja, desconhecemos o número
de acessos por ano. A palestra e
oficina de dramaturgos convidados,
realizada em três edições, reuniu
uma média de 40 ouvintes da
palestra e 15 participantes para cada
oficina, totalizando 165 participações.
Público Beneficiado
Alunos dos cursos de artes cênicas (Udesc/
UFSC) e membros da comunidade
interessados em dramaturgia.

160

Número de beneficiados.................................
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Cultura

Programa Ponteio — Violão

na

Udesc

Centro: CEART

Ponteio — Violão na Udesc é um programa de extensão que abre espaço
para o desenvolvimento da arte do violão na universidade, através de projetos
que contemplem a performance
do violão solo e em grupo,
oficinas de ensino de instrumento, cursos de atualização e pesquisas acadêmicas relacionadas ao
violão e ao seu repertório. Intimamente ligado à
produção dos professores
e alunos do curso de Bacharelado em Violão da Udesc, o
programa procura estabelecer parcerias de cooperação com diversas instituições locais, regionais, nacionais e internacionais, oferecendo à comunidade
acadêmica e ao público de Florianópolis
um panorama do que há de melhor da
produção violonística contemporânea.
Em 2013, o Programa Ponteio apresentou os seguintes projetos: Projeto Violão
em Concerto, Projeto Oficina de Violão
e Projeto Ponteio no Interior.

Impacto Produzido
O Programa Ponteio — Violão na Udesc
estabeleceu uma ponte entre a produção
artístico-acadêmica ligada ao violão
no Departamento de Música do
CEART/Udesc e a comunidade.
Foram realizadas apresentações,
palestras, workshops e masterclasses,
abertas ao público e em diversos
locais da cidade, que atuaram na
formação de plateias informadas
artisticamente. Além disto, foram
realizadas oficinas de violão, atendendo
ao público infanto-juvenil e atividades em
parceria com a Associação de Violão de Itajaí
envolvendo professores e alunos da Udesc.
Público Beneficiado
O público que compareceu aos eventos artísticoacadêmicos é estimado em 500 pessoas.
Além disso, foram beneficiadas 10 crianças
participantes das oficinas de violão, bem como
inúmeros interessados através das atualizações
do web site do Bacharelado em Música —
Violão (http://www.violao.ceart.Udesc.br).

600

Número de beneficiados.................................
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Cultura

Programa Negras
Experimentações
Grupo de Artes
Centro: CEART

Suporte e manutenção do Coletivo
NEGA — Negras Experimentações
Grupo de Artes —, único grupo de artistas negros de
Florianópolis. O programa se baseia no tripé
FORMAÇÃO, CRIAÇÃO
e APRESENTAÇÃO de
peças teatrais e performances. O foco de conteúdo é colocado na expressão das
manifestações artísticas e culturais de
origem africana e no debate das questões sociais e políticas da população
negra. A metodologia se apoia nas
práticas teatrais contemporâneas.

Impacto Produzido
O programa forma artistas e produz apresentações
de suas obras em eventos avulsos e temporadas
(ex.: SESC Prainha, convidado, 2014), privilegiando
datas do patrimônio cultural afro-brasileiro como
a Semana da Consciência Negra (ex.: participa
de todas as programações comemorativas da
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin
Cascaes, desde seu primeiro ano, 2011; e
Sesquicentenário de Nascimento de Cruz
e Sousa, programação da Prefeitura
Municipal de Florianópolis, 2011).
Participa também de programas
de arte-educação (ex.: Diálogos
com a Comunidade da COPPIR
— Coordenadoria de Políticas
Públicas para Igualdade Racial,
2011) e mantém parceria com a ONG
Grupo Africatarina de Arte e Arte-Educação
desde o começo do programa. No contexto
acadêmico, participa de diversos eventos (ex.:
abriu o VII COPENE — Congresso Brasileiro de
Pesquisadores Negros/as, 2013) e foi a única ação
de extensão selecionada pelo PROEXT 2013.
Público Beneficiado
Artistas da comunidade catarinense e da
comunidade acadêmica, negros(as) e/ou
interessados na pesquisa, divulgação e valorização
das artes de origem africana; público das obras
apresentadas pelo grupo; instituições parceiras
para ação social em arte e arte-educação.
Número de beneficiados............................

1000
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Cultura

Programa NUPEART PRO...Move
Centro: CEART

O Núcleo Pedagógico de Educação
e Arte — Nupeart, através do Programa PRO…Move coordenado pela
Profa. Rosana Bortolin oferece para
a comunidade da Udesc e em geral,
o curso de “Modelagem e preparação de massas cerâmicas
para queimas alternativas”.
As aulas são ministradas
pela própria professora,
vinculada ao DAV/CEART.
O mesmo curso é oferecido no primeiro e no segundo semestre. No final do
ano é realizado o Festival de
Queimas Alternativas, onde são
queimadas, em fornos construídos
pelos participantes, as peças confeccionadas durante os dois cursos oferecidos no ano, possibilitando esta
prática em escolas, ateliês e demais
locais que não possuam recursos,
como um forno elétrico. Também é
oferecido para a comunidade, o Festival de Vídeos sobre a Arte Cerâmica,
como maneira de ampliar o conhecimento sobre o assunto, mostrando
visualmente o modo de fazer, entender e refletir sobre a arte cerâmica,
através de relatos e experiências de
diferentes artistas ao redor do mundo.

Impacto Produzido
O impacto produzido é percebido através da demanda. A
interrupção dos cursos com o afastamento à Capacitação
da professora acarretou ao seu retorno, a superlotação
das disciplinas de cerâmica, as mesmas não suprem a
demanda acadêmica tampouco a demanda comunitária.
Assim, ofertamos: o Festival de Queimas Alternativas
e Festival de Vídeos de Arte Cerâmica, abertos ao
público em geral, independente da presença
nas duas Oficinas de Massas Cerâmicas
oferecidas durante o ano. Objetivamos
tornar didaticamente visível, a maneira
como trabalhamos o saber específico da
cerâmica, comprometido com um saber
universal, uma visão holística e sustentável
dos materiais e recursos utilizados durante os
processos do fazer e das queimas. A procura incessante
de interessados, o limite do espaço físico das oficinas
e a impossibilidade humana de atender a demanda
nos faz rever o “modus operandis”. Pensamos assim
na retomada futura da capacitação de membros da
comunidade para atender as demandas locais.
Público Beneficiado
Comunidade em geral de distintas faixas etárias,
além de técnicos e alunos da própria instituição
que tiveram o desejo de conhecer e experienciar
o fazer cerâmico, de uma maneira desvinculada
às cobranças acadêmicas tradicionais.
Número de beneficiados..........................................

80
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Programa

de

Extensão Pianíssimo

Centro: CEART

Impacto Produzido
O Programa de Extensão PIANÍSSIMO implementa três ações interconectadas:
• Oficina de Piano: objetiva-se implantar
um curso de piano gratuito e de longo
prazo para crianças com altas habilidades
em música. A metodologia fundamenta-se no acompanhamento personalizado
e intensivo do processo de aprendizado,
através de aulas individuais e em grupo e
classes de percepção e de teoria musical.
• Laboratório de Investigação Pianística (LabIPiano): destinado exclusivamente para atividades de
pesquisa e de extensão do
Departamento de Música.
O local abriga equipamentos de gravação em áudio e
vídeo e um piano de cauda Yamaha computadorizado que mede,
em dados científicos e quantitativos,
o processo físico-motor envolvido na
ação instrumental, fornecendo material
para discussão tanto sobre meios para
otimizar o desempenho técnico-musical
quanto para o ensino do piano.
• Curso de Interpretação Pianística: oportuniza aos alunos dos Cursos de Música e da
comunidade o contato com profissionais
da área instrumental de reconhecimento
nacional e internacional, os quais ministrarão cursos, palestras e masterclasses.

A Oficina de Piano tem exercida sua função de formação
instrumental de crianças com altas habilidades em música
e proporcionados às ferramentas necessários para que
elas tenham um aprendizado de excelência. Muitos alunos
não têm condições financeiras para custear seus estudos
musicais nas escolas particulares. Nesse contexto, a Oficina
tem alcançado o objetivo de proporcionar uma formação
instrumental para aqueles que têm potencial, mas carecem de
recursos financeiros para custear seus estudos. O Laboratório
de Investigação Pianística alcançou o objetivo de prover um
diagnóstico preciso sobre o processo de aprendizado do
repertório pianístico de um dos nossos alunos, de tal modo
que ele conquistou o 1o lugar em um Concurso Latino
Americano de Piano. O Curso de Interpretação
Pianística realizou diversos masterclasses com
profissionais de altíssima competência, além de
realizar o I Seminário sobre Pedagogia do Piano.
Público Beneficiado
O Laboratório de Investigação Pianística (LabIPiano) é
destinado, prioritariamente à pesquisa empírica realizada
com alunos. O LabIPiano ainda terá vínculo com algumas
disciplinas dos cursos de música, sendo utilizado por alunos
e professores pesquisadores dos Cursos de Música da
Udesc ou em pesquisas em parceria com outras IES. Na
Oficina de Piano o público é formado pelas dez crianças
selecionadas para a oficina. Entretanto, os pais das crianças
e a comunidade participaram dos recitais. No Curso de
Interpretação Pianística, o público alvo foi prioritariamente
composto pelos alunos dos cursos de música.
Número de beneficiados..........................................

250
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Cultura

Fermento
Cultural
Centro: CEART

Fermento Cultural é um programa de
extensão que visa interligar a produção
artística em âmbito internacional com
a produção local em Florianópolis e
no campus da Udesc. O programa
promove atividades artísticas
que aumentam a visibilidade da Udesc por meio de
apresentações de música
erudita locais, nacionais e
internacionais, devolvendo
à cidade universitária os resultados de colaborações com
acadêmicos e profissionais nacionais
e estrangeiros. O programa impulsiona artisticamente a capital catarinense através do aumento da frequência
de apresentações de música erudita,
principalmente música de câmara,
nas dependências da universidade
e em outros espaços na cidade onde
os alunos do departamento de música
poderão assistir observar e também se
apresentar. Os três projetos do programa — Quarteto Udesc, Música Viva,
Gravação — visam o recrutamento de
alunos, o convite de artistas de outras
cidades e países, e a criação de produtos culturais em alto nível de qualidade.

Impacto Produzido
Além de enriquecer o contato entre artistas, comunidades
e discentes da Udesc, o Programa Fermento Cultural
promoveu visibilidade institucional e ampliou o
intercâmbio de ideias e práticas que enriquecem o
ensino de interpretação musical e de metodologia
pedagógica relacionada à técnica instrumental.
Contribuiu com a cultura local, cultivando relações boas
com a comunidade, fornecendo demonstrações vivas
de performance aos alunos e público em geral. Dessa
maneira, foram realizadas diversas apresentações
musicais pelo coordenador do Programa
em cidades do Brasil e Estados Unidos;
Recitais, Masterclass e Oficinas realizadas
por músicos/professores convidados da
Alemanha, Coréia do Sul, Estados Unidos,
Grã-Bretanha, Japão e Brasil. Apresentações
musicais do Quarteto Udesc em Florianópolis.
Os integrantes do Quarteto Udesc receberam
treinamento e experiência prática que contribuíram
para a capacitação artística no curso de Bacharelado
em Música do Departamento de Música da Udesc.
Público Beneficiado
A população servida por este programa abrangeu
as comunidades acadêmicas da Udesc, UFSC,
University of Hatford (E.U.A.), o público de cidades
onde apresentações foram realizadas pelo Quarteto
de Cordas Udesc, pelos convidados do programa
ou pelo professor Twitchell tanto em âmbito
regional quanto internacional, bem como pessoas
que veem as gravações postas no Youtube.
Número de beneficiados............................

2216
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Cultura

Cine

e áudio

para difusão
da cultura e
meio ambiente
Centro: CEPLAN

O projeto levou para a comunidade acadêmica e do entorno da Udesc-CEPLAN
filmes que trazem o tema “Sustentabilidade Ambiental” de forma a promover
uma reflexão, buscando assim estimular a
conscientização ambiental. Na projeção
cinematográfica o espectador é envolvido por um contexto de estimulação de seus sentidos, que proporcionam experiências e alteram
de forma significativa a sua percepção. Após a transmissão cinematográfica, foi aplicado um questionário com 20 perguntas objetivas,
para avaliação do grau de consciência
ambiental,do consumo ecológico e dos
critérios utilizados por eles no momento
da seleção de produtos para compra. No
final da apresentação, foi distribuída um
“marca-página” com dicas de como fazer
uma horta caseira em vasos e sementes
para plantar. Houve também a distribuição
de squeeze (doados pela SAMAE) para diminuir a utilização de copos plásticos.

Impacto Produzido
A conscientização ambiental pode ser entendida
como a mudança de comportamento, tanto
de atividades quanto em aspectos da vida,
dos indivíduos e da sociedade em relação
ao meio ambiente. A transmissão dos slides
e vídeos proporcionou a interação concreta
com a comunidade, atuando diretamente na
transformação do pensamento, por meio de
questionamentos, se refaz a forma de pensar.
Ao observar as respostas do questionário,
foi evidenciado que o público pesquisado é
considerado consciente em relação ao meio
ambiente. As 110 pessoas que participaram
do evento, tiveram a oportunidade de perceber
que ser consciente ecologicamente não é ser
“ecochato”, mas reconhecer a sua parcela de
responsabilidade nos problemas ambientais
e possuir o desejo de encontrar as devidas
soluções. Cabe salientar que houve a
participação voluntária de três alunas do
Curso de Engenharia de Produção, que
foram qualificadas para executar o projeto.
Público Beneficiado
Participaram do projeto dois professores
e 3 bolsistas voluntárias (alunas do Curso
de Engenharia de Produção) que foram
capacitadas, tanto na pesquisa do material,
como na apresentação do projeto. Na Semana
Tecnológica do CEPLAN, foi ministrada a
palestra, tendo 110 pessoas participantes.
Número de beneficiados..............................

117
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Cultura

Programa

de

Extensão VivaVoz

Centro: CEART

Proposta permanente de ações
ligadas ao ensino, apreciação e
performance do canto. Focado na
produção artística tanto de alunos como professores do Departamento de Música, serve como
um canal de formação musical
(para os alunos), de formação de platéia (comunidade interna e externa), de
atuação e interação dos
professores na prática
artística. Em 2013, o foco
foi a montagem da ópera
La Traviata (pelo bicentenário de Verdi). O projeto envolveu Coro e Orquestra da Udesc,
diversos alunos, professores e
participantes da comunidade, e
foi concebida como um processo
de capacitação (coletiva e individual), não visando apenas o produto final (as récitas propriamente). Também em 2013 o VivaVoz
promoveu o concerto anual de
professores do Depto de Música,
e evento (concerto e masterclass)
com professor convidado. Durante
o 9º Encontro de Extensão, foi realizado um mini-curso de voz aos
participantes do encontro.

Impacto Produzido
As ações do VivaVoz mostram-se muito eficazes na
promoção da área vocal do Departamento de Música, no
incremento da formação de seus alunos, na capacitação
de recursos humanos (alunos, participantes, formação de
platéia, difusão do conhecimento musical, acesso a bens
artísticos, eventos gratuitos e de qualidade. Especialmente
o projeto da ópera La Traviata mostrou-se altamente
benéfico para o desenvolvimento dos participantes,
colocando o Depto de Música em ampla evidência
numa ação de grande qualidade e repercussão
no público presente (mais de 1000 pessoas em
6 récitas gratuitas). A integração dos Deptos do
Centro de Artes também foi um destaque unindo
Música, Cênicas e Moda de forma singular. O projeto
gerou um artigo em evento acadêmico internacional, e
um blog com o registro completo, que conta com mais de
11mil acessos. As demais ações promoveram igualmente
o incremento tanto na performance quanto na formação
(Concerto de Professores, workshop com convidado).
Público Beneficiado
Público Total: 1400 pessoas, aproximadamente. (Ópera La
Traviata: 1000; Concerto Professores: 300; Workshop: 100).
Todos os eventos foram gratuitos. Tivemos a participação
direta de 100 pessoas envolvidas nas diversas ações.
Houve feedback escrito e oral sobre o projeto La Traviata.
O público dos eventos compareceu massivamente e
respondeu muito positivamente. O blog da ópera tem mais
de 11 mil acessos (www.latraviataUdesc.blogspot.com.br).
Número de beneficiados.......................................

1400
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Cultura

Cidade

reencontrada:
tempos e espaços
para o cinema
em

Laguna

Centro: CERES

O Programa de Extensão “Cidade Reencontrada: tempos e espaços para o cinema em Laguna-SC” é uma proposta que
visa congregar projetos de investigação e experiência acerca dos antigos e dos possíveis espaços de exibição cinematográfica na cidade
de Laguna-SC. Mediante iniciativas de pesquisa, documentação
e exibição visa promover espaços
de contemplação, rememoração e
debate sobre o processo de fechamento das salas de cinema de rua vivenciado por Laguna e por diversas cidades
pequenas de Santa Catarina a partir dos
anos 1990, e refletir, em conjunto com
instituições como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
alternativas para o retorno do cinema a
esta cidade e o reencontro da população
com esta esfera da cultura.

Impacto Produzido
• Contextualização histórica do problema
do fechamento das salas de cinema em
pequenas cidades catarinenses;
• Revisão teórica sobre o subdesenvolvimento
do setor exibidor catarinense;
• Levantamento arquitetônico e mapeamento
das antigas edificações que abrigaram
salas de exibição na cidade de Laguna;
• Levantamento documental de objetos da
memória dos antigos cinemas de Laguna
(cartazes, borderaux, programações etc.);
• Restauração e catalogação do acervo
de cartazes do Cine Mussi;
• Promoção de exibições itinerantes nos lugares
que abrigaram antigas salas de cinema
em Laguna (Imagens em Movimento).
Público Beneficiado
O público beneficiado é representado
por discentes, docentes e técnicos
do CERES-Udesc, técnicos do
IPHAN e Prefeitura Municipal
(Secretaria de Cultura), Cineclubistas
e comunidade lagunense em geral.
Número de beneficiados..........................

1000
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Cultura

NexT — Núcleo
de Estudos
em Xadrez &
Tecnologias
Centro: CCT

O NexT (Núcleo de Estudos em Xadrez &
Tecnologias) é um núcleo permanente de
estudos desenvolvido no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade do
Estado de Santa Catarina (Udesc), que propõe a consolidação de uma comunidade
de prática, estudo e pesquisa por meio
do estabelecimento de uma série de
programas, projetos e ações integradas, visando estudar, pesquisar
e praticar continuamente o jogo de
xadrez na Universidade. O NexT foi
aprovado, na forma de Programa
de Extensão, nos editais ProExt 2013 e
2014 do Ministério da Educação (MEC),
sendo que em 2014 o NexT recebeu a nota
máxima e ficou classificado como o melhor
programa de extensão do Brasil, na linha Esporte e Lazer. Seu objetivo é proporcionar aos
alunos, professores e funcionários da Udesc,
com ênfase na abertura para participação de
qualquer pessoa interessada na comunidade
externa, a oportunidade de aprender, praticar, competir, estudar e pesquisar o xadrez e
suas tecnologias dentro da Universidade.

Impacto Produzido
Os projetos desenvolvidos pelo NexT (Sextas Xadrez
na Universidade, Cursos de Xadrez na Universidade
e Torneios de Xadrez na Universidade) contribuem
para integrar os alunos, funcionários e professores da
Udesc a uma elevada participação de público externo
(estudantes de outras instituições de ensino superior
e médio, funcionários e empresários). Todo o público
atendido tem a oportunidade de aprender, praticar,
competir e pesquisar o xadrez dentro da Universidade,
possibilitando a troca de experiências, estabelecendo-se
uma já reconhecida comunidade de prática enxadrística
no campus de Joinville. O NexT além de disponibilizar
um novo espaço de estudos para a comunidade
acadêmica, transformou as sextas-feiras, normalmente
esvaziadas pelo iminente término das atividades
semanais, em um dia vibrante, mantendo os
acadêmicos interessados nas dependências
da Udesc e atraindo a comunidade externa
para dentro dos portões da Universidade.
Público Beneficiado
• Alunos de Escolas Públicas,
preferencialmente do Ensino Médio;
• Alunos, Professores e Funcionários da Udesc;
• Alunos, Professores e Funcionários de
Outras Instituições de Ensino Superior;
• Cidadãos de Joinville e Região interessados
no estudo e prática do Jogo de Xadrez na
Universidade. Estimativa de Público atendido por
ano, nos três projetos do NexT (Sextas Xadrez na
Universidade, Cursos de Xadrez na Universidade
e Torneios de Xadrez na Universidade): 315.
Número de beneficiados..............................

315
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Cultura

Etapa do
Campeonato
Estadual de
Badminton
2013
Centro: CEAVI

Organização e execução de uma das etapas do Campeonato Estadual de Badminton, conforme já realizadas em anos anteriores. A importância em trazer o
evento para Ibirama surge da
necessidade das crianças de
escolas que tiveram a prática inserida em projetos anteriores da Udesc e dos participantes do projeto “Prática
e treinamento de Badminton
com a comunidade” em competirem com atletas de outras localidades, elevarem sua autoestima e colocar
em prova o resultado de seus treinamentos
estadual. Além disso, é a possibilidade de
consolidar a equipe do projeto Udesc como
uma das equipes mais numerosas e vitoriosas do estado, mesmo com o pequeno tempo de existência, dando visibilidade à instituição, ao município e à região.

Impacto produzido
Etapa do estadual de badminton em 2013 foi
realizada com sucesso, sendo a etapa com
maior participação de atletas já registrada em
SC. Foram 150 atletas inscritos (pessoas de
fora da cidade consumindo principalmente
alimentação em 2 dias), participação
significativa de público da comunidade,
participação de 35 atletas do projeto da
Prática com a Comunidade da UDESC Ibirama
(permitiu que atletas iniciantes tivessem a
oportunidade de disputar uma competição
estadual numa nova modalidade, valorizando
seu potencial e autoestima), entregue 1
camiseta de lembrança para cada inscrito.

Público beneficiado
Atletas e praticantes de Badminton
de todo estado. Comunidade em
geral interessada no esporte.
Resultados obtidos para a
Comunidade/Público Alvo:
proporcionou a visibilidade
do município e a capacidade
do mesmo em organizar e sediar
um evento estadual. Promoveu ainda
mais a divulgação de uma nova modalidade
na região e possibilitou aos participantes
do projeto de Prática de Badminton com
a Comunidade, avaliarem seu potencial
e conquistarem várias medalhas.
Número de beneficiados...........................

230
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Cultura

Sol Maior
Centro: CEAVI

Realização de eventos musicais na Udesc
Ibirama com o intuito de aproximar a música dos acadêmicos e munícipes. A ideia
foi oferecer workshops, cursos e apresentações musicais favorecendo o aprendizado musical e a compreensão
da música enquanto modo de
expressão artística. Teve o objetivo geral de disseminar a
música enquanto expressão
artística na universidade e no
município. Com os seguintes
objetivos específicos:
• Propiciar apresentações
musicais;
• Oferecer oficinas e workshops
de instrumentos musicais diversos;
• Fomentar a criação de grupos
musicais diversos.
Todos os objetivos foram alcançados,
embora as apresentações musicais
se dessem em menor quantidade
do que o esperado.

Impacto produzido
O projeto Sol Maior proporcionou a
comunidade e aos participantes:
• Melhoria da infraestrutura com equipamentos
adquiridos pelo projeto Integração
entre as áreas do conhecimento;
• Ficou evidente a importância da música
na formação integral do ser humano;
• Difusão e divulgação da Tecnologia/
Informação pesquisada;
• Participação em eventos locais.
Resultados obtidos para a
comunidade/público alvo: Como
planejado a comunidade
interna e externa teve acesso
às apresentações musicais.
Social: Melhor formação
do público alvo.
Público beneficiado
Como planejado o projeto Sol Maior permitiu
que a música pudesse a fazer parte do
cotidiano de seu público-alvo — acadêmicos
da Udesc Ibirama e comunidade em
geral, se mostrando como uma atividade
artística importante e componente da
formação integral de todo ser humano.
Número de beneficiados.......................

1670
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Direitos Humanos
Justiça
27

Direitos Humanos | Justiça

Cidadania
é Direito
Centro: ESAG

O Projeto “Cidadania é Direito” inseriu-se no Programa ESAG Comunidade. O
exercício pleno da cidadania e a construção de uma sociedade, livre, justa e
solidária, princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, depende de
um povo consciente de
seus direitos e das formas
de sua instrumentalização. O presente projeto,
portanto, busca oferecer à
comunidade a construção de
um raciocínio jurídico, mediante
o aprendizado de noções de direitos, do
modo de garanti-los, contribuindo para
a materialização do acesso à Justiça. As
atividades foram desenvolvidas a partir
de aulas e cursos, bem como do desenvolvimento de material e divulgação de
informações atuais e relevantes.

Impacto produzido
Acredita-se que os destinatários do projeto alcançados
foram iniciados e tornaram-se aptos para buscar:
• O desenvolvimento do raciocínio jurídico;
• A compreensão da sistemática legislativa
e interpretação do Direito;
• Estudo das noções gerais de Direito,mediante
pesquisa e utilização da legislação,
da jurisprudência e da doutrina.
Sustenta-se, ainda, que o
projeto foi exitoso ao:
• Apresentação dos instrumentos para
o exercício dos direitos, bem como
as instituições responsáveis pela
promoção e aplicação do direito.
• Contextualização aos estudantes
de três colégios públicos os
princípios jurídicos e os direitos
previstos na Constituição da República.
• Apresentação da importância dos 25 anos
da Constituição da República Federativa do
Brasil, mediante folder, bem como através de
participação em programa de televisão (TVAL
— Programa Conexão Pública) e de rádio
(Rádio Udesc — Programa Entrelinhas).
• Fornecimento de noções de Direito do
Consumidor e Direito de Família.
Público beneficiado
Alunos de colégios públicos, comunidade
interna e comunidade externa, em geral.
Número de beneficiados..........................................

500
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Direitos Humanos | Justiça

Programa
Udesc cidadã
Centro: CEAVI

O Programa envolveu três projetos:
Projeto Lixo Eletrônico: Conscientizar,
Reaproveitar e Reciclar, onde visou
conscientizar as pessoas para reaproveitamento, reciclagem e descarte adequado do lixo eletrônico, avaliando
a possibilidade de criar mecanismos
para execução dessas práticas.
Projeto Voluntários com Alegria, que
promoveu a responsabilidade
social corporativa por meio
do estímulo ao trabalho voluntário,
proporcionando
momentos de lazer às pessoas da terceira idade, contribuindo para sua qualidade
de vida ao apresentar ideias
através de palestras que provocaram a reflexão de temas voltados ao
bem-estar na terceira idade.
Projeto UdescOLA — Udesc na Escola,
que objetivou a aproximação das escolas de ensino médio oferecendo palestras ministradas por docentes e técnicos
da universidade, contribuindo na formação dos alunos e apresentando a Udesc
enquanto possibilidade de ensino superior público e de qualidade.

Impacto produzido
Com o Projeto Lixo Eletrônico, a equipe teve contato
com as áreas de Sistemas de Informação e Engenharia
Sanitária. No Projeto Voluntários com Alegria, durante
os encontros com os grupos de terceira idade foram
trabalhados tópicos da Administração, Psicologia e
Artes. E no Projeto UdescOLA, as palestras envolvem
temas de áreas diversas como Educação, Trabalho,
Sociedade, Física, entre outros. As ações desenvolvidas
pelo Projeto Voluntários com Alegria proporcionaram
aos participantes aperfeiçoar suas práticas de
relacionamento em grupo. O Projeto UdescOLA levou
aos alunos temas com pouca discussão em sala de
aula, fazendo refletir sobre o papel de cada pessoa
na sociedade e como se tornar um cidadão mais
ativo. No Projeto Lixo Eletrônico foram coletados
cerca de 250 equipamentos eletrônicos que
foram destinados ao correto descarte (posto
de coleta da AMAVI, em Rio do Sul).
Público beneficiado
Resultados obtidos para a comunidade/
público alvo: os objetivos foram atingidos e
consequentemente os resultados foram efetivos e
eficientes. Estudantes da rede pública e particular:
atingidos através de ações de conscientização
in loco. Comunidade das cidades envolvidas
no projeto: atingidos através de ações de
conscientização à distância. Grupos organizados
da Terceira Idade. Alunos do Ensino Médio de
escolas públicas e particulares matriculados
nas escolas de abrangência do projeto.
Número de beneficiados......................................

2450
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Educação

BoEM —
Boletim online
de Educação
Matemática
Centro: CCT

O BoEM — Boletim online de Educação
Matemática é um periódico de divulgação científica vinculado
ao departamento de Matemática da Udesc. A área
de Educação Matemática
conta com poucos periódicos de qualidade para
a grande quantidade de
pesquisadores da área.
Neste sentido um dos objetivos do BoEM é ser mais uma
forma de divulgação de pesquisas e
experiência em Educação Matemática
em todos os níveis, tais como educação básica, ensino superior, ensino de
Matemática para engenharias, ensino
de estatística etc.

Impacto produzido
O primeiro número do Boletim online de Educação
Matemática — BoEM, foi publicado em dezembro
de 2013, após um criterioso período de análise
dos trabalhos submetidos à revista. Já no primeiro
número pode-se perceber uma importante
descentralização dos trabalhos publicados, com
pesquisadores de diversas instituições brasileiras das
mais variadas regiões. Além disso, a comunidade
interna da Udesc foi beneficiada, principalmente
o curso de licenciatura em Matemática, por poder
vivenciar os impactos proporcionados por
um periódico científico administrado
no departamento, tais como maior
proximidade e naturalidade com o
contexto de pesquisas em Educação
Matemática, o que certamente fará
com que os alunos do curso tenham
maior facilidade em futuramente
fazer a ponte entre pesquisa e sala
de aula, o que hoje é algo difícil de ser
feito no ambiente escolar.

Público beneficiado
Todo um grupo de pesquisadores, professores, alunos
de graduação e pós graduação de todo o Brasil, por
terem mais um meio de divulgação de pesquisas
inovadores relacionadas a Educação Matemática. Os
acadêmicos do curso de licenciatura da Udesc por
poderem entrar em contato com um periódico sendo
administrado de dentro do próprio departamento,
sendo uma forma de complementar a sua formação.

Número de beneficiados...........................

300
31

Educação

Programa: Química

na

Educação

Centro: CCT

As alterações por que passa uma sociedade determinam variações nas
relações sociais e, desta forma podem gerar o aparecimento de novos
modelos culturais, entre eles a cultura
tecnológica que está atrelada com a
possibilidade de o sujeito agir a
partir de um saber do qual
ele se apropria e desenvolve a sua identidade,
tornando-se um cidadão tecnologicamente
competente. É nessa
perspectiva que o portal da química é concebido, como um ambiente
de apoio ao ambiente acadêmico, capaz de adicionar serviços,
informações e cultura e ser um lugar
a mais de intercâmbio entre alunos,
professores e sociedade. Outro projeto que está vinculado ao Programa é
o de Materiais didático-pedagógicos
que possibilita o maior acesso dos estudantes a novas ferramentas educacionais. O Projeto Química no Ensino
fundamental visa propiciar momentos
e espaços de entendimentos básicos
e fundamentais das ciências químicas
como forma de alcançar a compreensão de fenômenos cotidianos.

Impacto Produzido
A participação da comunidade externa/
população atendida foi orientada na concepção,
desenvolvimento e avaliação dos programas e
projetos de extensão. Articulação entre ensino,
pesquisa e extensão. Flexibilização
curricular da graduação. Aproveitamento
da extensão como atividade
acadêmica curricular. Transferência
de conhecimento ou tecnologia
gerado. Proposição de novos
temas de pesquisa. Geração
de produtos acadêmicos.
Público Beneficiado
A Justificativa do público alvo está descrita em
cada um dos Projetos. O público alvo total é
menor que a soma dos três projetos devido
a coincidência de público nos mesmos.
Número de beneficiados...........................

45240
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Educação

Laboratório
de Consultoria
de Procedimentos
em Serviços
Públicos
Centro: ESAG

Este projeto tem como objetivo sistematizar conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos ao longo do curso de administração pública no atendimento a
demandas de organizações públicas por meio de uma atividade laboratorial de consultoria de procedimentos
em serviços públicos onde a
construção dessa consultoria
está apoiada no modelo de
consultoria de procedimentos de
Schein (1972), processo de aprendizagem
mútua entre consultor e cliente, em busca
do desenvolvimento organizacional e do
ensino-aprendizagem de consultoria, alinhado com a abordagem socioprática da
aprendizagem (Wenger, 1998).

Impacto produzido
Neste ano, as atividades desenvolvidas foram na
Secretaria de Saúde do município de Florianópolis.
Houve impacto cientifico com a publicação de
Relatórios Técnicos com as experiências práticas
desenvolvidas, elaboração de trabalho cientifico,
submetido à Revista Tecnologias de Administração
e Contabilidade (aguardando resultado); impacto
econômico com as mudanças e melhorias na
qualidade do serviço em saúde promovidas com
as práticas de consultoria implementadas, a
eficiência nos serviços reduz custos operacionais
das atividades (processos internos)e impacto social,
na provisão dos serviços públicos em saúde no
município de Florianópolis, atingindo diretamente
a comunidade assistida pelos serviços de saúde.
Dentre as atividades de consultoria
realizadas pode-se citar: mapeamento
de competência, mapeamento de
processos, organização do 2 prêmio de
Boas práticas em Saúde, organização
das oficinas para o Plano municipal
de Saúde, plano de Avaliação da
Satisfação do trabalhador na saúde, banco
de dados para acolhimento de notícias, etc.
Público beneficiado
Discentes do curso de administração pública pela
experiência prática, gestores da secretaria de saúde
do município de Florianópolis pela aprendizagem de
novas metodologias e ferramentas em aprimoramento
a gestão, sociedade em geral, beneficiada pela
melhoria na prestação dos serviços públicos de saúde.
Número de beneficiados...............................

230
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Educação

Semana

da

Física 2013

Centro: CCT

Trata-se de uma semana de atividades nas quais são oferecidos
diversos seminários e minicursos.
Objetivos: Proporcionar aos acadêmicos do Curso de Licenciatura
em Física interação com outros
professores e instituições brasileiras bem como divulgar a Física
junto à comunidade; Apresentar
a Física como uma ciência prática
inserida no cotidiano; Incentivar
parcerias entre a universidade e a
comunidade; Oferecer aos acadêmicos da Licenciatura em Física as
atividades complementares necessárias para conclusão do Curso;
Interagir com professores, escolas
e Instituições de todo o estado de
Santa Catarina e Brasil.

Impacto Produzido
Foram oferecidos diversos minicursos que
complementaram a formação dos acadêmicos do
curso de Licenciatura em Física, além de palestras
sobre temas atuais de pesquisa em Física.
Público Beneficiado
O público beneficiado foi composto por
acadêmicos dos Cursos de Licenciatura em
Física, Matemática, Química, Engenharias e
alguns professores da rede pública de Ensino.
Número de beneficiados.......................................

60
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Educação

Estúdio
de Pintura
Centro: CEART

O programa “Estúdio de Pintura”, que
iniciou em 2014.1, objetiva oferecer
oficinas, palestras/conversas e realizar
ações vinculada a área de pintura a alunos de graduação e pós-graduação e/
ou comunidade interessada do tema de
prática de pintura. Ao propor este espaço de prática e reflexão, com
conteúdos que não
estão presentes em
disciplinas,
mas
que se relacionam
com a área, volta-se ao olhar e produção do artista professor
pesquisador em artes visuais. O
Programa visa oferecer: oficina de pinturas em diversas técnicas para alunos e
ex-alunos e comunidades; oficinas para
pais e filhos com temática em pintura
(para técnicos da Udesc); oferta de oficinas sobre materiais para professores;
Conversas/palestras com artistas e professores, que ensinam e produzem arte
no sistema artístico em território nacional, assim, como propõe organizar projeto para possíveis residências artísticas
em pintura com artista externo a Udesc.

Impacto produzido
O programa “Estúdio de Pintura”, que iniciou
em 2014.1, objetiva oferecer oficinas, palestras/
conversas e realizar ações vinculada a área de
pintura a alunos de graduação e pós-graduação
e/ou comunidade interessada do tema de prática
de pintura. Ao propor este espaço de prática e
reflexão, com conteúdos que não estão presentes
em disciplinas, mas que se relacionam com a área,
volta-se ao olhar e produção do artista professor
pesquisador em artes visuais. O Programa visa
oferecer: oficina de pinturas em diversas técnicas
para alunos e ex-alunos e comunidades; oficinas para
pais e filhos com temática em pintura
(para técnicos da Udesc); oferta
de oficinas sobre materiais para
professores; Conversas/palestras
com artistas e professores,
que ensinam e produzem arte
no sistema artístico em território
nacional, assim, como propõe
organizar projeto para possíveis residências
artísticas em pintura com artista externo a Udesc.
Público beneficiado
• Alunos de graduação e pós-graduação e
comunidade em geral, interessada em pesquisar
e produzir em pintura e ensino de arte;
• Professores de escolas e artistas oriundos
de Florianópolis que participam
das atividades de extensão.
Número de beneficiados.........................................

100
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Educação

Parasitoses Intestinais:
Intervenção educativa em

escolares

Edição 2013
Centro: CEO

As parasitoses intestinais ainda são frequentes na faixa etária de pré-escolares e
escolares, sendo considerado um problema de saúde pública pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e contribuindo
de 2 a 3 milhões óbitos/indivíduos/ano no
mundo. Vem se discutindo a respeito desse
tema, com objetivo de criar estratégias
educacionais, visando à redução
do índice de parasitoses intestinas na comunidade escolar. As ações ocorrem com
acadêmicos de Enfermagem
e Zootecnia com alunos das
escolas estaduais do município de Chapecó, promovendo
debates e desenvolvendo a promoção à saúde. São observados e respeitados aspectos culturais, sanitários e sócio-econômico da população em relação ao
conhecimento das enteroparasitoses. São
realizadas atividades lúdicas, palestras
e confecção de materiais didáticos, para
promover e divulgar os princípios básicos
de educação sanitária, higiene e de medidas preventivas as parasitoses intestinais.

Impacto produzido
Promoção e divulgação dos princípios básicos
de educação sanitária e reforçando as medidas
de prevenção às parasitoses intestinais.
Acreditamos que a reflexão e a discussão a
respeito das condições sanitárias domiciliares
e escolares, promovem mudanças positivas
nos hábitos higiênicos. Além de, motivar a
sensibilização e a responsabilização dos
escolares, em interagir e divulgar
a importância da prevenção
às parasitoses intestinais.
Público beneficiado
Promoção e divulgação dos
princípios básicos de educação
sanitária e reforçando as medidas
de prevenção às parasitoses intestinais.
Acreditamos que a reflexão e a discussão a
respeito das condições sanitárias domiciliares
e escolares, promovem mudanças positivas
nos hábitos higiênicos. Além de, motivar
a sensibilização e a responsabilização dos
escolares, em interagir e divulgar a importância
da prevenção às parasitoses intestinais.
Número de beneficiados................

11000
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Educação

A Melhor Idade

na

Era Digital 2013

Centro: CEPLAN

O projeto teve como objetivo 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
tiveram contato com
as redes sociais podendo estabelecer
um círculo maior
de amizades. O
público-alvo recebeu
capacitação em Word,
Excel e Internet, aprendeu a
digitar textos, salvar esses textos e figuras, acessar a Internet, receber e enviar e-mails. O projeto foi realizado no
laboratório de informática da Udesc/
CEPLAN na unidade do Centro.

Impacto Produzido
Para os participantes, a ação representou uma
busca pela autonomia e superação pessoal.
Foi possível observar no decorrer
dos encontros uma melhora
significativa na autoconfiança,
no humor e na socialização.
O uso do computador,
mais especificamente da
Internet favorece o convívio
social e a interação, o que
afasta em grande parte a solidão,
o isolamento social e a alienação.
Público Beneficiado
Em torno de 38 pessoas, com idade
aproximada de 60 anos.
Número de beneficiados...............................

38
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Educação

Despertando
Talentos
Centro: CEPLAN

A capacitação oferecida é de Informática Básica, direcionado a jovens do
município de São Bento do Sul. A ação
tem como objetivo ensinar e
treinar o público na área
de informática, inserindo-os na Inclusão
Digital, com noções
de: Sistema Operacional, editor de
textos, planilhas eletrônicas e Internet. As
aulas serão realizadas
no Laboratório da Udesc/
CEPLAN. Não apenas ensinando como operar um computador, mais
ensinando sobre os perigos que correm ao se conectar a Internet e como
lidar com isso, como se proteger e navegar de modo seguro.

Impacto produzido
Promover a inclusão digital de jovens de São Bento do
Sul, através da capacitação em informática, através
de aulas presenciais oferecidas gratuitamente.
Impactos Específicos:
• Promover a interação entre
Universidade e Comunidade;
• Oferecer um curso de Informática
básica aos participantes;
• Oferecer a comunidade contato
com o computador pessoal;
• Proporcionar acesso as
Tecnologias da Informação;
• Conscientização sobre os perigos
da Internet, conscientização dos
familiares sobre esses perigos
e orientações aos Pais.
Público beneficiado
Comunidade vizinha do Centro de Educação
do Planalto Norte, dentre essas pessoas contabilizamos
os alunos que tiveram aulas, os pais desses alunos e a
multiplicação do conhecimento que é comum entre os
jovens levando entre os amigos e na escola.
Número de beneficiados.............................................

43
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Educação

Comunidade Retro
Centro: CERES

O projeto visa ampliar a valorização
e o reconhecimento do patrimônio
material, ambos ainda presentes no
município de Laguna e seus arredores, utilizando-se do conhecimento
adquirido em iniciativas anteriores empreendidas pela entidade parceira Iphan, do
conhecimento gerado
pelos trabalhos acadêmicos desenvolvidos nas disciplinas
de Técnicas Retrospectivas (curso de Arquitetura e Urbanismo) e
Desenho Técnico (curso de
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Pesca). Partindo do objetivo geral, foram previstas atividades que
pudessem levar ao público uma parte
do conhecimento que envolve o patrimônio material edificado e as iniciativas de preservação para que o mesmo
possa permanecer para as próximas
gerações. As atividades previstas compõem-se de ações de caráter educativo
e conscientizador, a partir de material
desenvolvido pelo presente projeto, sobre edificações situadas na poligonal
de tombamento nacional (IPHAN).

Impacto produzido
As ações envolveram crianças de dois colégios
públicos estaduais da cidade de Laguna. Os
alunos de duas turmas do curso de Arquitetura
e Urbanismo produziram material em uma
oficina de Educação Patrimonial, fazendo com
que as crianças tivessem contato com réplicas de
edificações do centro histórico tombado e com
atividades relacionadas à pesca artesanal
presente na lagoa. Houve um impacto
muito grande na comunidade de
Laguna gerado pela confecção de
camisetas da Extensão, fazendo
com que muitos acadêmicos e
moradores do Centro passassem
a entender a importância da
Preservação do Patrimônio.
Público beneficiado
O Comunidade Retro tem como público
alvo funcionários e técnicos do IPHAN, alunos
do CERES-Udesc e Comunidade em geral,
principalmente aquela composta por idosos e
crianças em idade escolar, pertencentes ao ensino
fundamental da rede pública, corresponsáveis
pela preservação e pela transmissão de seu
patrimônio ao futuro. O foco encontra-se em
crianças matriculadas no ensino fundamental da
rede pública, em instituições, oriundas de grupos
sociais mais carentes, em situação de risco.
Número de beneficiados...............................

1200
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Educação

Curso

de brucelose e tuberculose

Centro: CAV

O programa nacional de controle e erradicação da Brucelose e Tuberculose
exige o credenciamento dos médicos
veterinários interessados em prestar
serviços de diagnóstico destas doenças. Para isso é necessário um
curso de habilitação nestas
técnicas. O projeto de
extensão universitária, aqui proposto, visa oferecer a
oportunidades de
treinamento sob a
forma de educação
continuada a estes
técnicos,
permitindo-lhes o credenciamento
junto aos órgãos competentes.

Impacto Produzido
Treinar médicos veterinários nas técnicas
de diagnóstico e controle da Brucelose e
Tuberculose, dentro dos parâmetros de
PNCEBT. Habilitar, em um ano,
40 a 60 médicos veterinários
no diagnóstico e controle de
brucelose e tuberculose.
Público Beneficiado
Até o momento já foram
treinados aproximadamente
320 veterinários. O CAV
em Lages é a única instituição
do estado de SC que oferece este
treinamento e possui uma procura muito
grande. O treinamento cria mão de obra
qualificada para diagnóstico o que contribui
para o status sanitário do estado, sendo
SC o único estado do Brasil em fase de
erradicação da brucelose bovina.
Número de beneficiados...............................

40

40

Educação

Reeducação
Alimentar em
Escolas Urbanas
de Lages/SC
Centro: CAV

O projeto de Reeducação Alimentar visa
levar aos alunos das escolas públicas de
Lages e a comunidade vinculada às escolas, explicações sobre como ter uma alimentação saudável no dia-a-dia demonstrando através de situações práticas e de
fácil entendimento que a saúde é o
bem mais precioso que possuímos e que isso pode ser obtido
através de bons hábitos alimentares. Os alunos terão aulas teóricas dentro das escolas e
aulas práticas no NUTA — (Núcleo
de Tecnologia de Alimentos) do CAV. Estas aulas práticas serão ministradas com
enfoque à produção de alimentos naturais
e de grande potencial nutricional, como
fabricar hortaliças em conserva, frutas
em calda, cristalizadas, queijos, iogurtes,
embutidos entre outros. A comunidade de
pais e professores receberá estas mesmas
informações por intermédio de palestras
semestrais nas escolas, podendo também
ser no laboratório NUTA/CAV, para uma
maior abrangência da ideia proposta.

Impacto produzido
Pretende servir como guia destinado aos
estabelecimentos de ensino, para ajudá-los a
disponibilizar serviços cada vez mais em sintonia com
os princípios da educação alimentar e da alimentação
saudável. Paralelamente, este projeto apresenta um
componente explicativo sobre a seleção de alguns
alimentos em detrimento de outros, contextualizando
as diferentes opções num quadro mais amplo, o das
preocupações a nível mundial. Uma alimentação
adequada é de fundamental importância durante toda
a vida, pois contribui decisivamente para o crescimento
e o desenvolvimento fisiológico, a manutenção da
saúde e do bem-estar do indivíduo. No entanto,
quando se trata de crianças, o valor de uma dieta
equilibrada torna-se muito maior, uma vez que este
grupo se encontra em fase de crescimento e,
assim, precisa de um suporte equilibrado de
nutrientes, para possibilitar seu apropriado
desenvolvimento cognitivo e psicomotor.
Público beneficiado
Demonstrar aos estudantes os benefícios de
uma alimentação saudável através da definição
de nutrientes, alimentação equilibrada, grupos de
alimentos e exemplos de lanches saudáveis. Contribuir
para a percepção do educador em relação à
necessidade de incluir em seus programas curriculares
atividades que desenvolvam a consciência nutricional.
Fomentar uma discussão entre pais, professores
e alunos sobre a importância de uma adaptação
alimentar enfocando às melhores condições nutricionais
dos alimentos consumidos diariamente nos lares.
Número de beneficiados...................................

155
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Educação

Museu

de

Entomologia

uma ferramenta

no ensino e na preservação da natureza
Centro: CAV

Atualmente na Classe Insecta há cerca de 1 milhão de espécies de insetos conhecidos, sendo que estimativa
recente aponta que apenas no Brasil
há aproximadamente 400 mil novas
espécies a serem descritas. Assim
cresce a importância da organização
de museus de entomologia para a
preservação da biodiversidade e importante veículo
de difusão do conhecimento. O Museu
de Entomologia do
CAV/Udesc reúne
uma coleção entomológica coletada
nos últimos 25 anos
em municípios de Santa Catarina e em outros
estados brasileiros. O projeto
tem como objetivos estimular os estudantes a estudar a entomofauna
catarinense e na conscientização da
importância dos insetos nos ecossistemas. O público alvo do projeto são
alunos do ensino fundamental, médio, graduação e pós-graduação de
instituições de ensino e pesquisa da
rede pública e privada.

Impacto produzido
Durante as visitas há oportunidade de troca de
conhecimento entre os bolsistas de extensão e os
visitantes, porque muitos acreditam que os insetos
são todos nocivos ao homem, assim, utilizando
os insetos do Museu os visitantes aprendem sobre
a importância e diversidade dos insetos
na natureza, passando a conhecer os
diversos benefícios que os insetos
trazem para o homem. Dessa
forma, o projeto contribui na
formação do futuro cidadão,
mais consciente da importância
da preservação do meio
ambiente em que vivemos.
Público beneficiado
Desde 2010 mais de 1000 pessoas visitaram o
Museu de Entomologia da Udesc/CAV. Em 2013 o
Museu de Entomologia da Udesc/CAV recebeu 260
visitantes de oito instituições de ensino provenientes
de seis municípios de dois estados brasileiros.
Número de beneficiados......................................

260
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Educação

Badminton:
quebrando barreiras
através do esporte
Centro: CEAVI

Objetivou, pela disseminação e prática de uma
modalidade esportiva, desenvolver a comunidade
que está envolvida com educação, ações sociais,
voluntariado e proporcionar aos pesquisadores de
Educação Física ferramentas para suas atividades.
Prática e treinamento de Badminton com a comunidade. Objetivava dar continuidade às
práticas de Badminton para a comunidade, permitindo acesso à modalidade esportiva e os benefícios da
atividade física regular. Educação
e ações sociais através do esporte, ações que buscassem formar
ótimos cidadãos e alunos, e estender o cooperativismo e voluntariado
entre os participantes da prática e treinamento de Badminton. Software para testes físicos no esporte. Elaboração de um software
genérico para facilitar e gerenciar a criação e execução de alguns testes físicos aplicados ao esporte.
O software foi idealizado para ser livre, disponibilizado para toda a comunidade e com possibilidade
de evolução por demais interessados.

Impacto produzido
Tecnológico: Desenvolvimento de um
software para testes físicos, disponibilizado
de forma gratuita. Não foram encontrados
trabalhos similares. Social: As atividades
do projeto de treinamento e prática do
Badminton proporcionaram aos seus
praticantes um enriquecimento social
em quesitos como convívio, trabalho em
equipe, lidar com diferenças e se relacionar,
características presentes em projetos que
possuem o esporte como carro-chefe.
Público beneficiado
Projeto Prática e treinamento de
Badminton com a comunidade:
Comunidade em geral do
município de Ibirama e
região. Projeto Educação
e ações sociais através do
esporte: Alunos do projeto
Prática e treinamento de
Badminton com a comunidade,
alunos voluntários do CEAVI.
Projeto Software para testes físicos no
esporte: Acadêmicos do Escritório Modelo de
Pesquisa e Desenvolvimento de Software.
Número de beneficiados............................

70
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O

Educação

uso da

robótica de
forma prática
e lúdica
Centro: CEAVI

A Secretaria de Educação de Santa Catarina implantou em 2009 o projeto LEGO
Educacional nas escolas de ensino fundamental da rede pública estadual. Esta
ação buscava contribuir para o aprimoramento do trabalho pedagógico
desenvolvido nas escolas e implantar a educação tecnológica. Entretanto, constata-se
na prática que este rico material não tem sido utilizado
nas escolas, em razão da falta de pessoal capacitado para
planejar e desenvolver atividades
práticas e lúdicas com os alunos. Em
função disto, este projeto pretende desenvolver atividades práticas e lúdicas, utilizando os kits LEGO distribuídos pela Secretaria de Educação de Santa Catarina,
e aplicar estas atividades com os alunos
da rede pública, contribuindo desta forma
efetivamente para o desenvolvimento de
habilidades científicas e tecnológicas.

Impacto produzido
A Secretaria de Educação de SC implantou
em 2009 o projeto LEGO Educacional
nas escolas de ensino fundamental da
rede pública estadual. Esta ação buscava
contribuir para o aprimoramento do trabalho
pedagógico desenvolvido nas escolas e
implantar a educação tecnológica. Entretanto,
constata-se na prática que este rico material
não tem sido utilizado nas escolas, em
razão da falta de pessoal capacitado para
planejar e desenvolver atividades práticas
e lúdicas com os alunos. Em função disto,
este projeto pretende desenvolver atividades
práticas e lúdicas, utilizando os kits LEGO
distribuídos pela Secretaria de
Educação de SC, e aplicar estas
atividades com os alunos da
rede pública, contribuindo desta
forma efetivamente para o
desenvolvimento de habilidades
científicas e tecnológicas.

Público beneficiado
A aplicação das atividades ocorreu
nas escolas de Ibirama, e eventualmente
nas dependências da Udesc de Ibirama. O
público atingido foi constituído de alunos
do ensino fundamental das escolas de
Ibirama “Eliseu Guilherme” e “Walmor
Ribeiro” da rede pública estadual.

Número de beneficiados...........................

8
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Educação

Curso

de

Matemática Básica

Centro: CEAVI

Os alunos ingressantes nos cursos da
Udesc Ibirama possuem grande dificuldade nas disciplinas que necessitam
de conhecimentos de matemática que
deveriam ter sido assimilados no ensino fundamental e médio. Este projeto
vem de encontro às dificuldades apresentadas pelos alunos, tentando
minimizá-las, não só com
o conhecimento que será
passado (ou relembrado),
mas também na justificativa de possuir estes
conhecimentos para a
sua utilização nas disciplinas dos seus respectivos
cursos e na sua vida profissional. O Curso tinha como
base mostrar aos participantes os
principais conteúdos de matemática do
ensino fundamental e médio, visando
sanar deficiências que observamos nos
acadêmicos que ingressam em nossos
cursos de graduação. Logo o ensino
estava intimamente envolvido na ação.
A pesquisa é observada nas práticas
utilizadas, que tentaram mostrar os
conteúdos matemáticos de uma forma
diferente aos participantes, tentando
incentivá-los ao aprendizado.

Impacto Produzido
A forma como o curso de matemática básica
foi concebido não se mostrou viável. O público
externo não se interessou em participar e foram
os primeiros a abandonar o curso. Com relação
ao público interno, os mesmos não dão a devida
importância ao curso, mesmo percebendo que a
sua dificuldade em algumas disciplinas dos
cursos do CEAVI se deve a insuficiência
de conhecimentos em matemática do
ensino fundamental e médio. O curso
não foi replicado. A proposta que será
dirigida aos cursos do CEAVI é que
estes conhecimentos de matemática
básica sejam inseridos de forma
obrigatória em algumas disciplinas do
curso para que aí sim os acadêmicos
demonstrem interesse no seu aprendizado.
Com relação ao público externo, acho que a
proposta de um cursinho pré-vestibular pode ser mais
interessante, e esta iniciativa já está sendo estudada
pela PROEX para que seja uma ação institucional.

Público Beneficiado
Alunos principalmente da primeira e segunda fase dos
Cursos da Udesc Ibirama, desenvolvendo os conceitos
básicos da matemática do ensino fundamental e
médio, que serão necessários na sua vida acadêmica.

Número de beneficiados.......................
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Projeto Troca
Grupo

de

Trabalho

para

de

Preparo

de

Saberes
Ações Junto

ao

Núcleo Extensionista Rondon/NER

Centro: CAV

Impacto produzido
O projeto Troca de Saberes é um
projeto parceiro do Núcleo Extensionista RONDON (NER) Udesc e
tem por objetivo o desenvolvimento
sócioambiental da área que esta inserido. As suas ações são projetadas
através de atividades nas áreas da
extensão universitária: comunicação, cultura, direitos humanos
e justiça, educação, meio
ambiente, saúde, tecnologia e produção, sendo
meio ambiente a sua
principal abordagem
em função do potencial
que o campus CAV oferece através de seus cursos
de graduação e pos-gradução.
Além das ações locais que o projeto
desenvolve junto à comunidade, este
também orienta os acadêmicos extensionistas, já capacitados do ponto
vista metodológico, a participarem
das operações semestrais do NER.
Nesse sentido a extensão universitária circunscrita do Projeto Troca de
Saberes atua diretamente para as
mudanças socioambientais em suas
diversas formas e praticas.

Entre 2012 e julho de 2013, foram realizadas 31
atividades, sendo 11 trabalhos desenvolvidos no
primeiro semestre de 2012, 14 no segundo semestre,
e 6 no primeiro semestre de 2013. A temática Meio
Ambiente, com 58,0% das oficinas aplicadas, teve maior
aplicação dentre outras áreas associadas à proposta
pedagógica do projeto, como a Educação, com 29,0%,
e a Saúde, com 12,9% dos trabalhos aplicados. Os
diferentes cursos de Graduação envolvidos no
projeto formaram uma equipe multidisciplinar
com distintas formações e conhecimentos,
o que tornou possível abranger diferentes
demandas socioambientais. Houve um
sutil destaque na participação do curso
de Engenharia Ambiental em relação
aos outros cursos do Centro. Atualmente
o projeto está em andamento com suas
atividades planejadas para o ano de 2014.
Público beneficiado
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. O projeto esteve, até o momento, em contato com
a sociedade através de escolas públicas do município de
Lages/SC e da escola Serviço Social da Indústria (SESI).
Número de beneficiados..........................................
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Análises

físicas:

qualidade do solo e produção vegetal
Centro: CAV

Impacto produzido
A ação objetiva realizar análises
físicas, especificamente da granulometria do solo, realizadas
pelo Laboratório de Física do
Solo do CAV. Esta determinação
segue a normativa instituída em
2008 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como critério
para fins de zoneamento de riscos climáticos. Além disso, objetiva divulgar
este trabalho junto aos
produtores rurais. Durante
o desenvolvimento do projeto é
valorizada a avaliação de outros
aspectos físicos do solo, destacando aqueles ligados a estrutura, que interferem na fertilidade
do solo, e que ambos influenciam no desenvolvimento da cobertura vegetal. O conhecimento
dos solos representa assim um
importante fator a ser considerado na utilização racional dos
recursos naturais, em atividades
agropecuárias e florestais.

No ano de 2013 foram realizadas 2705 análises, tendo em
dezembro o maior número de análises (658 amostras). Os
municípios que mais contribuíram com o envio de amostras de
solo foram: Alfredo Wagner, Anita Garibaldi, Bom Retiro, Campo
Belo do Sul, Chapadão do Lageado, Ituporanga, Lages, Lauro
Müller, Santa Terezinha, São Joaquim e São José do Cerrito.
Os teores médios de areia, silte e argila foram de 26 %, 35
% e 39 %, respectivamente. O Laboratório de Física do
Solo do CAV conta com prestígio da comunidade por
sua eficiência e qualidade de trabalho. As análises
de rotina envolvendo a granulometria de solos
foram oferecidas como atendimento à comunidade
externa, dando proeminência à divulgação das
atividades e a realização de inúmeras e relevantes
amostras até o segundo semestre de 2013, uma vez que
o CAV é uma instituição de referência nos estudos de solos.
Público beneficiado
A ação complementa o serviço prestado pelo Laboratório
de Física do Solo à comunidade, com base nas exigências
da Instrução Normativa 2, de 2008, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referente ao
zoneamento de riscos climáticos e especificação para
solos. Assim, o público beneficiado foram agricultores,
principalmente do estado de SC, bem como os bancos que
financiam as atividades agrícolas, pois este financiamento
somente terá seguro agrícola para solos aptos ao cultivo.
Número de beneficiados.................................................
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Percepção

da

arborização urbana
e valorização do
uso de espécies
arbóreas nativas
em

Lages/SC

Centro: CAV

O objetivo da ação foi construir uma nova forma
de percepção a respeito das espécies utilizadas na
arborização urbana em conjunto com os alunos
do primeiro ao oitavo ano da rede de ensino municipal de escolas de Lages. Foram abordados temas
sobre a arborização urbana e a conservação das
espécies da flora nativa da região. O trabalho foi
dividido em duas partes, sendo a primeira a realização de uma palestra e entrega de folder com atividades de educação ambiental. Os tópicos principais da palestra foram: benefícios da arborização
urbana, escolha de espécies arbóreas adequadas
ao meio urbano, manutenção e problemas ocasionados por espécies exóticas. A segunda parte da
ação consistiu no uso de exsicatas para demonstrar aos alunos as espécies adequadas e inadequadas ao plantio urbano, quais são medicinais,
alimentares, de potencial madeireiro, paisagístico,
plantas tóxicas e alergênicas. Após, procedeu-se o
plantio de mudas nativas no pátio da escola.

Impacto produzido
A metodologia empregada nos trabalhos com
os alunos de primeiro ao oitavo ano escolas
municipais de Lages foi baseada em atividades
lúdicas e educativas, proporcionando
aos alunos um espaço para a discussão
e interação. Os alunos se mostraram
participativos e interessados em conhecer
algumas espécies arbóreas da região
e a forma de condução das árvores
na arborização urbana para que
estas não causem prejuízos. Houve
impacto social, pois o trabalho
buscou desenvolver uma nova
percepção das árvores plantadas nas
cidades. Espera-se que a ação também auxilie
em um impacto ambiental futuro, pois esta
estimulando o conhecimento a respeito das
espécies nativas da região e a importância
de evitar o cultivo de espécies exóticas,
especialmente as invasoras, presumisse que
essa nova geração reflita sobre como a
arborização urbana deve ser planejada.
Público beneficiado
Em 2013, o público foram alunos do primeiro
ao oitavo ano das seguintes escolas de Lages,
SC: Escola Municipal de Educação Básica
(EMEB) Juscelino Kubischek de Oliveira, EMEB
Ondina Neves Bleyer, EMEB Nossa Senhora
da Penha, EMEB Emílio Pinheiros Junior,
EMEB Frei Bernardino, EMEB Aline Giovana
Schimidt e EMEB Emília Furtado Ramos.
Número de beneficiados.......................
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Educação
Ambiental
lúdico-expositiva
para crianças do
ensino fundamental
Centro: CAV

O projeto objetivou conscientizar
alunos de 1ª a 5ª série de duas escolas em Lages sobre a importância do
meio ambiente. Foram ministradas palestras sobre: Biodiversidade; Poluição Ambiental;
Educação Sanitária e Desenvolvimento Sustentável. Como o projeto teve uma duração de um
ano, a abordagem dos quatro temas foi divida,
sendo aplicado apenas dois assuntos por semestre. Biodiversidade e Poluição ambiental foram os iniciais, seguido por Educação Sanitária
e Desenvolvimentos Sustentável para finalizar.
Dentro de cada tema apresentado, ensinou-se
sobre a importância dos 3 R’s nos dias de hoje,
e como atitudes simples desenvolvidas por cada
pessoa são importantes para diminuir significativamente os impactos gerados sobre o meio
ambiente. Juntamente com as palestras foram
realizadas oficinas em grupos como jogos interativos, desenho e pintura, vídeos educativos,
entre outras brincadeiras com o propósito de
uma conscientização lúdico-expositiva.

Impacto produzido
Frente aos resultados obtidos, acredita-se que
tenha sido possível atingir o maior objetivo do
projeto, que era a conscientização ambiental de
crianças em início de formação, porém, sabe-se
que este deve ser um processo contínuo ao longo
de toda a educação formal de crianças e jovens.
A grande aceitação das atividades desenvolvidas
pelos extensionistas por parte da comunidade
escolar (professores e alunos) evidencia
a necessidade que as escolas têm,
atualmente, da inserção da Universidade
dentro de seu contexto, uma vez que a
mesma é capaz de levar até eles temas
atuais que podem ser trabalhados de
forma diferenciada, modificando sua rotina.
Quanto aos extensionistas, o projeto permitiu que
eles pudessem aplicar o conhecimento obtido
em várias disciplinas ministradas ao longo do
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental,
além de proporcionar uma maior percepção
acerca da importância da Educação Ambiental
para a formação dos cidadãos do futuro. Foi
interessante, para os extensionistas, perceberem as
diferenças entre a instituição pública e a privada.
O projeto terá continuidade em outra escola
de Ensino Fundamental de Lages, em 2014.
Público beneficiado
Alunos do Ensino Fundamental (1a a 5a séries) de
duas escolas de Lages/SC. As escolas trabalhadas
foram: Colégio Sigma, de ensino Particular e
da Escola Estadual Urbana Visconde, pública.
Número de beneficiados................................
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Multiplicação

de

Plantas Arbóreas

Centro: CAV

O projeto destina-se a propagação de
plantas arbóreas, tanto nativas como
exóticas. Para tanto são coletadas sementes e estacas, que são submetidas
a tratamentos para superar a dormência ou promover o enraizamento
e plantadas em substrato adequado.
Acompanha-se o desenvolvimento das mudas com
tratos culturais, limpeza,
irrigação e cuidados
fitossanitários realizados no viveiro da
Engenharia Florestal
do CAV. Parte das
mudas destina-se à
comunidade externa,
visando
recuperação
de áreas degradadas e
a conscientização ambiental;
algumas são plantadas no campus,
visando aulas práticas de disciplinas
com interesse na área, dos cursos de
Agronomia e Engenharia Florestal.

Impacto Produzido
Foram produzidas em torno de 1000 mudas,
de espécies nativas (Schinus, Psidium, Mimosa,
Araucaria, Eugenia) e propagadas vegetativamente
algumas exóticas (Cupressus lusitânica, Buxus
sempervirens, Podocarpus macrophyllus).
Algumas foram distribuídas, mas
as exóticas apresentaram um
lento desenvolvimento, estando
ainda sendo mantidas no
viveiro, para posterior utilização
no campus de Lages.

Público Beneficiado
Acadêmicos dos cursos de
graduação de Agronomia e
Engenharia Florestal da Udesc que
utilizaram a área do viveiro para aprendizado
sobre propagação de plantas e produtores
rurais que receberam mudas de árvores para
recuperação de áreas de preservação.

Número de beneficiados...........................

200
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O

ensino da botânica:

uma construção sob vários olhares
Centro: CAV

Impacto produzido
O objetivo da ação foi divulgar o ensino de botânica através de coleções
temáticas e de visitação pública ao
herbário LUSC no CAV/Udesc. Esta
abordagem vem da demanda de
aprimoramento aos conteúdos de botânica do ensino
fundamental ao superior.
Foram confeccionados 14
painéis sobre a morfologia
dos órgãos vegetais (raízes,
caules, folhas, inflorescências, flores, frutos e sementes) e a utilização
de espécies de interesse econômico
(frutíferas, infestantes, madeireiras,
medicinais, oleaginosas, ornamentais e tóxicas). Os banners irão compor uma ação itinerante com exposições em escolas da região, tornando
facilitada a aprendizagem na área.
Em 2013 também foram realizadas
visitações de escolas das redes municipal e Federal, no Laboratório de
Botânica e no Herbário LUSC, conhecimento do acervo de exsicatas
do herbário, demonstração prática
de desidratação de plantas, montagem de exsicatas e armazenagem
dos espécimes no acervo.

A utilização dos painéis temáticos é um instrumento de
aprendizagem e de material complementar que favorecerá o
ensino nas redes municipal e estadual de Lages, bem como, em
nível superior, em disciplinas correlacionadas na Universidade. A
partir das visitações públicas se observou o interesse dos visitantes
na área botânica, nas coleções temáticas e a curiosidade
sobre a importância do tema para a compreensão
do Meio Ambiente. Foram produzidas apostilas
didáticas compostas pelos painéis e atividades sobre
cada tema, com exercícios e gabarito das atividades
que serão também impressos para disponibilizar aos
professores. Além disso, a equipe preparou um artigo para
a divulgação da ação em revista na área de extensão.
Público beneficiado
Em 2013, as atividades foram reformuladas. O atendimento ao
público foi feito somente na Universidade onde os visitantes foram
recepcionados e encaminhados aos diversos setores no Laboratório
de botânica e herbário, bem como também aproveitaram a
viagem para conhecer outros laboratórios da instituição. Várias
escolas municipais visitaram o herbário e duas turmas de 40
alunos cada, do Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú,
visitaram o projeto de extensão com atividades no Herbário
e Laboratório de Botânica. Foram registrados 240 visitantes
externos aos setores do laboratório de botânica e ao herbário,
desconsiderando o acesso livre aos estudantes do CAV/Udesc.
Número de beneficiados.......................................................
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Acompanhamento
Médico
Veterinário
a Animais
Silvestres
do Planalto
Catarinense
Centro: CAV

O projeto visa o atendimento, reabilitação e soltura
quando possível, da fauna
silvestre que é encaminhada
ao Hospital de Clínica Veterinária da Udesc. A ação abrange
um plano de extensão universitária
em educação ambiental, com foco em
alunos do ensino fundamental das escolas públicas do município de Lages.
Além disso, esta ação conta com a
manutenção de um grupo de estudos
teórico-prático de medicina de animais
selvagens (GEAS) para divulgação do
conhecimento técnico-científico que é
pouco abordado no currículo escolar.

Impacto produzido
Durante o ano de 2013 foram atendidos no
Hospital de Clínica Veterinário 52 animais
silvestres de 22 espécies distintas. A classe
com maior número de animais atendidos
foi das aves representando 52% (27) dos
atendimentos, seguida dos mamíferos 46%
(24), e répteis 2% (1). A polícia ambiental
aumentou significativamente sua parcela
na colaboração de animais chegados ao
hospital, representando com 82% (41) dos
animais atendidos, e a comunidade
representa 18% (11) da casuística
atendida durante este período.
Público beneficiado
Com o projeto foram
beneficiados 25 alunos
de graduação do curso de
medicina veterinária que assistem
palestras semanais com duração 2
horas. Além destes, foram beneficiados
aproximadamente 130 estudantes do
quarto ano do ensino fundamental de
escolas públicas de Lages, os quais
obtiveram palestras que abordaram temas
com enfoque a Preservação do meio
ambiente e conservação de espécies.
Número de beneficiados..........................
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Informantes
do Mar
Centro: CERES

A ocorrência de mamíferos marinhos
na costa catarinense é bastante comum, principalmente entre os meses
de junho a novembro. Isso deve-se
ao predomínio de fortes ventos e
massas polares mais eficientes nos
meses de inverno. Mamíferos marinhos mortos, debilitados ou
descansando são encontrados em toda linha
da costa catarinense e
despertam o interesse
de muitos populares,
assim como, a comunidade científica. Para
agir com precaução e de
forma consciente a ação de
extensão visa construir uma rede de
informantes sobre mamíferos marinhos capazes de comunicar as ocorrências, melhorando o atendimento
e a destinação destes animais. Para
isso, serão selecionadas nove comunidades costeiras entre Imbituba e
Jaguaruna, pertencentes a APA da
Baleia Franca, cujos moradores receberão informações sobre as espécies
mais comuns e procedimentos de
resgate e segurança.

Impacto produzido
No início nenhuma comunidade queria participar como
informante, com receio de ser considerado delator
de eventuais ocorrências com mamíferos marinhos,
uma vez que alguns casos poderiam ser considerados
crimes ambientais. Após as apresentações e explicações
os líderes e pessoas influentes nas comunidades
perceberam a importância de estabelecer a rede de
contatos sobre as ocorrências. As crianças atendidas
demonstraram maior interesse sobre o conhecimento
das espécies, sobretudo a baleia franca, o boto
da tainha e a toninha. Os pescadores foram mais
resistentes ao conhecimento científico das espécies
mais comuns, no entanto, contribuíram com
informações de observações durante seu
cotidiano embarcado. Banners e cartazes
são as estratégias de divulgações mais
eficientes para facilitar a efetivação
da rede de informantes do que as
palestras. O telefone de plantão também
constitui uma importante ferramenta de
aproximação com a população. A ação
também possibilitou a aproximação da Udesc
com as ações sociais da Polícia Ambiental através do
auxílio na capacitação de monitores ambientais.
Público beneficiado
Cerca de 207 pessoas entre adultos e crianças de
Comunidades Costeiras da APA da Baleia Franca.
O foco das ações buscou atender a pescadores
e moradores ribeirinhos, sobretudo da região de
Laguna e em torno do complexo lagunar.
Número de beneficiados..........................................
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Esag
SociAmbiental
ESAG S/A
Centro: ESAG

O Projeto ESAG S/A (ESAG Socioambiental) consiste num desdobramento
das atividades promovidas, até o ano
de 2012, pelos projetos Desenvolvimento Comunitário e Ecoeficiência
ESAG. Trata-se de uma ação articulada para a promoção da sustentabilidade, a partir da promoção
da responsabilidade SocioAmbiental da Universidade. O projeto incentivou a
aplicação com os alunos
de graduação da ESAG de
metodologias que favoreçam a mobilização e o desenvolvimento comunitário
e sustentabilidade, fomentando projetos de relevância prática para atuação na comunidade.
O projeto fomentou ações que levem
à conscientização ecológica e a postura de gestão baseada nos princípios
da ecoeficiência e da responsabilidade
socioambiental, valorizando o potencial
de alunos, técnicos e professores da
ESAG para trabalharem de forma colaborativa por uma gestão sustentável.

Impacto produzido
Manteve atualizada a confecção de matérias
para publicações quinzenais no jornal
(O Carona) e também seus canais de
comunicação como: site, fanpage e blog;
Realização da “mesa redonda” no CESFI
acerca do Rio Camboriú; Envolveu os alunos
da disciplina desenvolvimento comunitário
foi dado apoio para a reestruturação
administrativa da Associação de Moradores
da Praia das Areias (AMPA);Realizada uma
consultoria em gestão ambiental junto a
Associação Comercial e Industrial de
Florianópolis (ACIF); Com o 7º termo
de Balneário Camboriú foi feita
parceria com o projeto, 1 Litro de
Luz Brasil; Em outubro promoveu
a 1ª Volta Ciclística Integrada
feita na abertura da Semana Lixo;
Promoveu a 26ª Festa do Dia das
Crianças no bairro de Ratones.
Público beneficiado
Público Interno a Udesc:
• Servidores: 14
• Alunos: 86
Público Externo:
• Indivíduos: 680
• Organizações: 15
Número de beneficiados..........................
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Saúde

Promoção

do

autocuidado
a mulheres
agricultoras
Centro: CEO

Este projeto abordou temas relevantes relacionados à saúde das
mulheres agricultoras, cuidados
básicos e necessários de todas as
mulheres. Assim, foram desenvolvidas oficinas de educação em saúde, com
abordagem do Método do Círculo de
Cultura de Freire.
Sendo que, uma
das oficinas desenvolvidas emergiu
a partir dos riscos laborais presentes no ambiente de
trabalho e os modos de enfrentamento elaborados pelas mulheres após as intervenções realizadas com o Círculo de Cultura:
1) Reconhecer, relatar e enfrentar
os riscos desse trabalho rural e 2)
Educação Popular enquanto estratégia de promoção da saúde.

Impacto produzido
Nesta oficina, as mulheres produziram um painel contendo
os riscos ocupacionais e a sua relação com as atividades no
trabalho de produção leiteira. Em outra oficina, foram distribuídas
fotografias do ambiente e da prática laboral na atividade leiteira.
Nesse momento, houve uma intensa manifestação sobre os riscos
presentes, por elas identificadas, nas imagens fotográficas.
Público beneficiado
Em um encontro realizado com 10 mulheres de diferentes
municípios, que lideram o grupo de mulheres da Associação
Estadual Mulheres Camponesas/Chapecó. Também foi
selecionado um novo município para dar continuidade nas
atividades propostas. Assim, Palmitos foi o escolhido. Foi
realizada uma roda de conversa no interior do município, com
a presença de aproximadamente 21 mulheres, e alguns
homens da comunidade, o tema que conduziu roda
de conversas, foi: “Risco de acidente e doenças
ocupacionais na atividade rural”. No primeiro
momento o grupo foi instigado a compartilhar
os saberes sobre o tema, simultaneamente se
iniciou um debate, para finalizar a oficina o grupo
sinalizou, através de exemplos, quais os principais
riscos que estão suscetíveis. Outra atividade executada
ocorreu em Nova Itaberaba/SC, com agricultoras, agentes de
saúde e população rural em geral. Foi realizada palestra sobre
os riscos das atividades ocupacionais no campo, o momento
oportunizou aos participantes falar sobre dúvidas. Tiveram
presentes 52 convidados. Houve um encontro exclusivo com
18 Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) de Quilombo.
Nessa atividade foi trabalhado o tema promoção da saúde
de mulheres agricultoras: quando e como o ACS deve agir.
Número de beneficiados......................................................
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Saúde

Diagnóstico de Infecções
Virais em Animais Domésticos
Centro: CAV

Muitos agentes virais podem disseminar-se rapidamente e seu controle depende diagnóstico correto. O diagnóstico laboratorial é de uma importância em algumas
situações como: confirmação de agentes virais de importância econômica; diagnóstico de novos vírus; identificação dos agentes em doenças multifatoriais, como
pneumonias e gastroenterites, entre outros. Os vírus que
serão estudados são responsáveis por importantes patologias nos animais de produção e companhia, o que
envolve prejuízos consideráveis tanto econômicos como
sociais. Em bovinos, os Vírus da Leucose Bovina,
Diarreia Viral Bovina e Herpesvírus bovino I e V,
são os mais importantes agentes virais relacionados aperdas econômicas e reprodutivas.
Socialmente, o diagnóstico de agentes virais
em caninos e felinos, principalmente morbilivírus em cães e retrovírus, como o virus da
Imunodeficiência Felina e vírus da Leucemia
Felina em gatos, também são importantes. O
objetivo deste projeto é o oferecimento de testes
de diagnóstico viral, que sejam rápidos, específicos, sensíveis e de custo compatível com as necessidades dos produtores/criadores, como imunodifusão ágar
gel, Reação em Cadeia da Polimerase e Transcrição
Reversa seguida de PCR. Os resultados obtidos com o
projeto servirão de suporte para produtores e médicos
veterinários da região além de fornecer dados epidemiológicos sobre as principais enfermidades virais que
afetam os animais domésticos.

Impacto produzido
Para identificação dos agentes virais são
empregadas técnicas de diagnóstico
como Imunodifusão ágar gel,
Imunofluorescência indireta e direta e
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).
Além disso, há produção de vacinas
autógenas contra papiloma bovino.
Durante o ano foram realizados/
produzidas 70 doses de vacina
autógena contra Papilomavírus
Bovino; 93 testes para Leucose
Bovina; 132 testes para o
Vírus da Leucemia Felina;
41 testes para o Vírus da
Diarreia Viral Bovina; 74 testes
para Herpesvírus Bovino I.
Público beneficiado
Os resultados obtidos auxiliaram
veterinários de campo e proprietários na
tomada de decisões quanto a tratamento,
controle e medidas preventivas a
serem adotadas com relação aos
agentes infecciosos avaliados.
Número de beneficiados....................

500
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Saúde

Programa Educação

e

Cidadania

Centro: CAV

Impacto produzido
O programa envolveu três ações de extensão: ‘Direito Animal: de bem com os bichos’, ‘Educação
em saúde para crianças’ e ‘Classe Hospitalar’. Os
projetos surgiram por própria iniciativa da comunidade, que procuraram auxílio na Universidade
para a busca de resolução de problemas verificados. O liame que une os projetos é o trabalho em
educação em saúde com crianças do ensino fundamental, seja com atividades ligadas à higiene
básica, seja com atividades relacionadas à profilaxia de enfermidades comuns aos seres humanos
e aos animais (zoonoses), com o propósito de promover a saúde da comunidade. O trabalho
tem como propósito integrar a universidade à comunidade por meio de um
pensamento interdisciplinar. O objetivo
geral é integrar a Universidade na comunidade por meio da educação em
saúde. Os objetivos específicos são: articular os saberes sobre saúde entre os acadêmicos
e a comunidade; melhorar a qualidade de saúde
e a qualidade de vida da população; favorecer
o debate sobre questões relacionadas à saúde e
qualidade de vida; contribuir para o desenvolvimento da educação superior no campo da saúde
pública veterinária; educar os futuros profissionais
para a resolução de problemas e questões relacionadas à Saúde Pública; estimular formação do
pensamento interdisciplinar nos acadêmicos envolvidos, pela compreensão dos fatores culturais e
sociais no conceito de saúde e doença.

A ação de extensão “Direito Animal: de bem
com os bichos” foi solicitada pela Escola Básica
Rubens de Arruda Ramos. Foi realizado um
trabalho junto a professores, pais e alunos das
séries iniciais do ensino fundamental enfocando
a posse responsável, o bem-estar animal, a
profilaxia das principais zoonoses e o controle de
animais sinantrópicos. Esta ação foi executada
para suprir deficiências de abordagem nas
escolas sobre estes temas, por não constarem
como conteúdos dos livros didáticos. Na ação
de extensão “Educação em saúde para crianças”
buscou-se trabalhar as questões de atenção
primária à saúde com crianças de
comunidades de baixa renda, dirigindo
especial atenção a crianças das séries
iniciais do ensino fundamental. Na
ação de extensão “Classe Hospitalar”
foram trabalhados conteúdos relacionados
à saúde junto às crianças e jovens hospitalizados
que frequentam a classe hospitalar do Hospital
Infantil Seara do Bem, localizado em Lages.
Público beneficiado
A ação “Direito Animal: de Bem com os
Bichos” atendeu 170 pessoas; “Educação em
saúde para crianças”, atendeu 250 pessoas; e
“Classe Hospitalar”, atendeu 208 pessoas.
Número de beneficiados..............................

628
59

Saúde

Realização

de exames laboratoriais

Centro: CAV

O projeto de extensão tem por objetivo
o treinamento para recebimento, registro de entrada e saída de amostras
biológicas, realização de exames laboratoriais (hemograma, bioquímicos urinálise, análise de líquidos corporais),
manutenção de equipamentos e
materiais do laboratório, realização de exames laboratoriais,
interpretação de resultados laboratoriais, acompanhamento
de casos clínicos com resultados laboratoriais, participação
em reuniões científicas como
seminários, encontros, simpósios, discussões de casos clínicos e
artigos científicos.

Impacto produzido
Como o projeto tem por objetivo a execução
e implantação de um serviço qualificado,
o qual procura fornecer auxílio diagnóstico
aos clínicos envolvidos, acaba fornecendo
subsídios para que estes possam chegar
a um diagnóstico preciso, realizando
o tratamento adequado para os
animais atendidos no Hospital
de Clínica Veterinária do CAVUdesc. Além dessas prestações de
serviços, o laboratório também
fornece conhecimento prático
aos alunos, tanto na realização
de exames como na interpretação
de casos clínicos, conhecimento este
de extrema importância na formação
acadêmica do médico veterinário.
Público beneficiado
O laboratório de patologia clínica veterinária
presta serviços à todo o hospital de clínica
veterinário do CAV-Udesc, realizando
diferentes tipos de exames laboratoriais de
caráter diagnóstico. Além disso, ainda possui
atendimento à comunidade ao realizar
exames solicitados por clínicas particulares.
Número de beneficiados........................

5500
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Saúde

Parasitologia Animal
Diagnóstico

de

Rotina

e

Assistência Técnica

Centro: CAV

Realizar diagnósticos de Doenças
Parasitárias de Animais domésticos,
prestar assistência técnica a produtores rurais da região e do estado de
Santa Catarina, Profissionais liberais e
dar apoio técnico aos setores: Hospital de Clínica Veterinária; Bovinocultura de Leite, Ovinocultura, Cunicultura, Suinocultura,
Equinocultura e Avicultura do
Centro de Ciências Agroveterinárias — CAV/Udesc. No
Laboratório de Parasitologia
e Doenças Parasitárias, serão
recebidos materiais (fezes, sangue, urina, raspado de pele e de
mucosa, ectoparasitos e endoparasitos adultos, etc). Serão realizados
exames qualitativos e quantitativos,
avaliações de eficácia de carrapaticidas, diagnóstico de hemoparasitoses,
testes sorológicos para pesquisa de
protozoários, identificação de endo e
ectoparasitos adultos. Os interessados
receberão por escrito o resultado dos
exames e, quando solicitado, orientação sobre o controle das parasitoses.

Impacto produzido
• Contribuição no conhecimento relacionados
ao controle das endo e ectoparasitoses.
• Contribuição no controle, resultando
na melhoria da qualidade dos
animais, diminuição dos custos e
consequentemente, no rendimento
econômico para os proprietários.
• Melhoria no rendimento econômico,
geralmente resulta em melhoria social.
• Com a orientação na utilização de
produtos químicos e muitas vezes,
utilização em menor escala, devido
o correto diagnóstico e as orientações
dadas na melhoria do manejo.
Público beneficiado
Docentes dos diversos setores de
diagnóstico e de produção animal do
CAV/Udesc, Profissionais liberais e
Produtores Rurais da região e do Estado.
Número de beneficiados............................

212
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Melhoria

do ambiente de trabalho

em empresas da região de

Joinville

Centro: CCT

Desenvolver atividades em parceria
com o CEREST — Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador, de
Joinville visando:
• Avaliação dos ambientes de trabalho
para o levantamento de riscos
à saúde do trabalhador;
• Levantamento de medidas de corretivas para
a melhoria dos ambientes de trabalho;
• Construção de uma
base de dados para
monitoramento e controle dos ambientes de
risco à saúde.
Em cada versão do trabalho é dado
foco a um ou mais atividades, neste ano
foram avaliados postos de combustíveis, dando prosseguimento a trabalho
junto a fundições e ferramentarias.

Impacto Produzido
O projeto dá suporte de acordo com as
competências da Udesc a órgão público no
atendimento das necessidades da população,
fortalecendo assim o papel da Universidade
no desenvolvimento econômico e
social, bem como na formação de
recursos humanos capacitados
para a gestão da segurança nos
ambientes de trabalho. O CEREST
realiza um trabalho importante
e reconhecido na fiscalização
dos ambientes de trabalho e
prevenção a acidentes, porem
carece de pessoal com conhecimento
de Engenharia que possa apoiar seu
trabalho. Além disso, a participação de pessoal
da Udesc lança um olhar diferente sobre as
questões, característica da nossa formação.
Público Beneficiado
Trabalhadores de setores específicos da atividade
econômica. Neste ano, foi feito um trabalho junto
a 61 postos de combustível da região visando
maior cuidado com as questões ambientais
e com a segurança dos empregados.
Número de beneficiados..............................

120
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XV Semana
da Computação
Centro: CCT

A XV Semana da Computação
é um evento regional na área
de tecnologia para atualização
acadêmico-científica, de tendências de mercado, com intuito de
propiciar integração entre
a Universidade e a comunidade por meio de
variadas palestras, minicursos, competições,
entre outras atividades. Foram, ao todo,
32 eventos, entre palestras (19), minicursos (11) e
competições (02). Nessa edição,
houve patrocínio de 9 empresas
(EmpresaJr, Linx, Natipê, Teltec,
Unimed, Pelissari, NeoGrid, SoftExpert e Totvs), além de financimento da CAPES de 6 mil reais.

Impacto Produzido
Ocorreram oficinas, minicursos e palestras sobre
variados recursos atuais, desde o ferramental matemático
para desenvolvimento científico a frameworks de
apoio à implementação com ampla utilização. Tais
conhecimentos são importante para a pesquisa e, muitas
vezes, posicionamento no mercado de trabalho. Em
termos de infra-estrutura, cinco câmeras (webcam HD)
foram adquiridas para pesquisas em processamento
de imagens. Doze kits de eletrônica (Arduino e
componentes) estão sendo utilizados em oficinas do
grupo COLMÉIA (Pesquisa e Extensão de Software
e Hardware Livre) da Udesc. Como impacto
ecológico, o controle de inscrições e emissão
de certificados foram feitos com base em
um sistema implementado pela EmpresaJR,
especialmente para o evento. Os certificados
são mantidos on-line com as devidas assinaturas
digitalizadas e um ‘HashCode’ identificador, e
não precisam ser necessariamente impressos.
Público Beneficiado
O evento envolveu a participação de mais de 1300
pessoas, entre alunos, docentes, comunidade e convidados.
Embora os temas tenham tido foco no mercado de
trabalho, houve diversas palestras com conteúdo científico
e variados cursos para treinamento de tecnologias
em hardware ou software. A inscrição nos minicursos
foi condicionada a entrega de 1kg de alimento não
perecível. Foram arrecadados aproximadamente 250kg,
doados ao Centro Educacional Dom Bosco de Joinville.
Número de beneficiados......................................

1300
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Publicar Moda
Centro: CEART

O Programa Publicar Moda visa socializar as reflexões acadêmicas resultantes
das atividades de pesquisa, extensão e
ensino do corpo docente do Curso de
Moda a toda a comunidade acadêmica
nacional, para tal realiza a busca constante de fontes para publicação e divulgação de trabalhos científicos dos
professores do Curso de Moda;
viabiliza a publicação anual da
série Modapalavra e semestralmente da revista Modapalavra E-periódico; organiza e
operacionaliza o conselho editorial da publicação; promove o
Seminário Nacional de Pesquisa e
Extensão em Moda 2014; mantém informativo dos diversos eventos realizados no país e internacionalmente para
o corpo docente e alunos do curso de
Moda e para qualquer interessado a
partir de seu periódico eletrônico; auxilia na editoração e supervisão do suporte material da série Modapalavra.
O programa contém dois projetos de
extensão e um de evento, são eles:
Modapalavra; Revista Modapalavra
e-periódicos; Seminário Nacional de
Pesquisa e Extensão em Moda.

Impacto Produzido
A série ModaPalavra e a revista eletrônica,
atinge grande parte do território nacional,
e até internacional, podendo difundir e
divulgar trabalhos acadêmicos da área,
o que nos trouxe um reconhecimento
como uma importante fonte de pesquisa
científica da moda, dando visibilidade
para nosso curso na Udesc. Não só
com estes periódicos, o Seminário
Nacional de Pesquisa e Extensão
em Moda, trouxe olhares de outros
acadêmicos e profissionais da
região de Florianópolis para o
programa, que organiza o evento
com pesquisadores e professores de
vários pontos do país para disseminar
conhecimento e informação de moda.
Público Beneficiado
Professores e alunos do Departamento
de Moda da Udesc. Estudiosos da Moda
e demais pesquisadores da Moda e
do Design no Brasil, além de atingir o
público internacional pelo e-periódico
publicado online semestralmente.
Número de beneficiados..............................

4
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DesignAção
Centro: CEART

Contribuir para o fomento da atividade de Design no cenário catarinense,
nas categorias de Design Industrial e
Design Gráfico, 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 e a empresas distanciadas de aportes tecnológicos ou do próprio Design.
Os objetivos do programa são de
contribuir para o fomento da atividade de Design no cenário catarinense,
nas categorias de Design Industrial e
Design Gráfico, 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, não somente
às empresas distanciadas de aportes
tecnológicos ou do próprio Design,
como à comunidade de forma geral.

Impacto Produzido
O design é uma atividade multidisciplinar, que unida
a outras áreas profissionais, deve melhorar ainda
mais o valor da vida. Assim sendo, acredita-se que,
uma forma de se promover o design e mostrar a
sua importância na sociedade, sendo reconhecido
como uma importante área de atuação é aproximar
a academia, setor empresarial e comunidade,
objetivo este pretendido através das ações
propostas por este programa. O principal
impacto promovido pelo programa é a
articulação e integralização na maneira
de aproximar a academia/empresa
e comunidade, estando este previsto
nas suas ações desenvolvidas. Que são:
• Evento Semana Projetual Design Udesc;
•C
 urso /workshop Design, empreendorismo,
Inovação e Sociedade;
• Resgate Histórico do Curso de Design Udesc;
• Gestão da Comunicação Udesc.
Público Beneficiado
O público beneficiado neste programa é a
comunidade acadêmica, comunidade em geral
e as empresas, pois estas a partir das ações
desenvolvidas no programa tomam conhecimento
do que os acadêmicos dos cursos de Design da
Udesc vem desenvolvendo em suas atividades/
disciplinas que buscam o desenvolvimento de
produtos gráficos como também industriais.
Número de beneficiados................................

300
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Maratonas

de

Programação 2013

Centro: CCT

O que é? Preparação com treinamentos
e motivação dos acadêmicos para participação das maratonas de programação
nas etapas domésticas (seletivas internas
à Udesc) e regional/nacional (ACM-ICPC/
SBC). Objetivos Específicos: — Realização
de maratonas de programação internas (domésticas) à Udesc, no
formato oficial de disputa.
Criação de um grupo de
estudos em resolução de
problemas computacionais,
com vistas à participação na
maratona da ACM/SBC. Realização de treinamentos sistemáticos para todos acadêmicos que desejam
aprofundar as particularidades de seu
curso. Melhoramento no aproveitamento
acadêmico em atividades relacionadas
a sua graduação. Desenvolvimento, em
médio prazo, de equipes competitivas, visando vagas na etapa nacional. Este resultado já foi alcançado, em 2007, 2008,
2010, 2011, 2012. Divulgação, no cenário nacional, da excelência dos cursos de
computação da Udesc e dos programadores formados pela instituição.

Impacto Produzido
Basicamente todos objetivos foram
atingidos. As ações se resumem em:
treinos semanais, palestras
motivacionais, seletivas
internas, MARATONA
CATARINENSE,
participação da
regional, classificação
para etapa SULAMERICANA. Finalmente
a participação desta etapa.
Público Beneficiado
Várias universidades do Brasil
(públicas e privadas), empresas, toda
Udesc, num público estimado de 1000
pessoas (diretamente e indiretamente).
Número de beneficiados...........

1000
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Seminário

de

Ciência

e

Tecnologia 2013

Centro: CEPLAN

Visando promover a aquisição e compartilhamento do conhecimento, por parte
de estudantes do Curso de Engenharia
de Produção Mecânica da Udesc em São
Bento do Sul, bem como alunos de outras instituições e profissionais da área; o
Seminário de Ciência & Tecnologia
2013 consistiu em um Ciclo de
Palestras. Além disso, o evento
proporcionou a integração entre os estudantes, profissionais
e alunos de outras instituições
e de empresas da região, sendo
uma atividade ímpar de interesse
curricular (atividade complementar
eletiva aos cursos de graduação) e extracurricular. Nessa oportunidade, foram
discutidas tendências e tecnologias relacionadas aos setores de desenvolvimento
de produtos, gestão e processo.

Impacto Produzido
O impacto da ação foi regional,
havendo divulgação de diversos meios.
Inicialmente para a população, com
convite em meios eletrônicos
e impressos e após, com
divulgação em mídia de
circulação impressa (Jornal
A Gazeta), com público
estimado de 30.000 leitores.
Bem como a divulgação da
Udesc e os cursos do CEPLAN
em grandes empresas parceiras.
Público Beneficiado
Foram beneficiados os docentes
e discentes da Udesc, bem como
de outras universidades regionais.
Também o público externo à
universidade, população em
geral e empresas parceiras que
fomentaram o trabalho com a
disponibilização de profissionais
para realizarem as palestras.
Número de beneficiados..............

465
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Bovinocultura de
corte: Alimentação
do rebanho de
cria nos campos
de araucária
Centro: CAV

A alimentação do rebanho bovino de corte no Planalto Catarinense têm sido realizada com
base em critérios empíricos e sem
o conhecimento do valor nutricional dos recursos utilizados. Com o objetivo de modificar este cenário foram efetuadas recomendações técnicas para a correta
utilização dos alimentos em misturas utilizadas
na alimentação animal, visando elevar a taxa
de natalidade e o peso médio a desmama.
Adicionalmente, foram realizadas palestras
técnicas com o objetivo de demonstrar as vantagens do uso de suplementação alimentar exclusiva ao terneiro (creep feeding) e organizadas visitas a propriedades que vem utilizando
o “creep- feeding” com sucesso. Reuniões periódicas com grupos reduzidos de produtores
(no máximo 4) foram realizadas com o objetivo de fornecer orientação técnica na formulação de dietas para a suplementação alimentar
em pasto de bovinos em crescimento.

Impacto Produzido
Entre os resultados obtidos destacamse a adoção da tecnologia de “creepfeeding” por 20 novas propriedades
rurais na região do Planalto
Catarinense, com elevação do peso
médio a desmama de 180 para 220 kg,
e a redução do uso de ingredientes
proteicos para animais em
pasto com diminuição dos
custos e melhoria no
desempenho animal. Parte
destes produtores aderiram
ao Programa de Manejo
Integrado da Pecuária e tem
se mantidos organizados no
sentido de trocar experiências e
abastecer o mercado com carne de
animais jovens originados da região.
Público Beneficiado
Produtores rurais do planalto catarinense
(tanto aqueles especializados na
produção de terneiros, como os que
trabalham com ciclo completo ou
com recria e terminação); técnicos
(extensionistas e pesquisadores da
Epagri) e estudantes de graduação
e pós-graduação do CAV.
Número de beneficiados................

200
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Alternativas

em

telhados para o
desenvolvimento
sustentável
Centro: CAV

teriais e que sejam menos danosas ao meio ambiente, porém
há pouca mão de obra no
mercado e ainda é insipiente a difusão de conhecimentos desta tecnologia na
área. Com o aquecimento
do mercado da construção
civil e o aumento da consciência ecológica no Brasil, os telhados verdes apresentam-se como
ótima solução para edificações ecologicamente corretas. Assim, este projeto visa à elaboração e implantação de
telhados verdes com a colaboração de
professores, técnicos e alunos de uma
escola do município de Lages/SC. Este
projeto contempla o emprego de novas tecnologias, produção de material
didático, meio ambiente e estímulo ao
uso de materiais não convencionais.

Impacto Produzido
• Execução de construção de baixo impacto
ambiental em instituição de ensino básico de Lages;
• Utilizar materiais não convencionais
na construção dos telhados;
• Envolver alunos e professores na coleta
de materiais não convencionais;
• Definição da área e recursos para a construção;
• Instalações dos sistemas de captação e tratamento
da água de chuva e captação de energia solar;
• Criação da maquete eletrônica;
Plano de trabalho para coleta de
materiais não convencionais;
• Implantação das mudas para
compor o telhado verde;
• Confecção de mantas isolantes
e de retenção de umidade;
• Instalação dos sistemas de coleta,
tratamento e aquecimento da água;
• Aquisição de placas fotovoltaicas;
• Coleta de garrafas PET pelos alunos;
• Construção da edificação.

Público Beneficiado
Envolvimento de pais, alunos, professores e técnicos
da escola, que por sua vez tiveram uma experiência
prática sobre conceitos explanados em disciplinas
de biologia, física e matemática, bem como de
novas tecnologias sustentáveis de construção.
Número de beneficiados...............................

304
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Totem — Avaliação
de Professores sob

de
a

Estágio Probatório
Ótica Discente

Centro: CEPLAN

Impacto Produzido
O objetivo dessa ação de extensão
foi atender uma demanda da comissão de estágio probatório docente
da Udesc, que não dispunha de um
sistema informatizado para contabilizar os dados recolhidos em sala de
aula a respeito do estágio probatório docente sob a ótica discente. O
sistema descrito é um programa
para gestão da informação
(Information Management
System). Seus principais objetivos são: formatar conteúdos, melhorar performance,
introduzir inovação tecnológica, apresentar vantagem
competitiva. A Gestão da informação está associada à captura e
organização da informação. O sistema terá como usuários os integrantes
das ubcomissões de estágio probatório dos diversos centros de ensino da
Udesc. O software proposto permitiu
que os integrantes da comissão de
estágio probatório pudessem organizar e sistematizar os dados referentes
à ótica discente. A sistematização das
informações elimina a redundância e
inconsistência das informações.

O objetivo inicialmente proposto foi o desenvolvimento de um
Sistema Computacional para contabilização dos dados recolhidos
em sala a respeito do estágio probatório docente sob a ótica
discente. O objetivo proposto foi plenamente realizado, uma vez
que o sistema desenvolvido já vem sendo testado no CEPLAN
e pretende-se utilizá-lo em outras unidades da Udesc. A ação
de extensão tecnológica teve como parceira a comissão de
estágio probatório da Udesc. Ela promoveu a articulação com o
ensino e a pesquisa, uma vez que o software resultante está
sendo utilizado na subcomissão de estágio probatório
do CEPLAN, proporcionando maior transparencia nas
avaliações obtidas. Isso ocorre porque fica reduzida a
possibilidade de erro de contabilização de dados. Houve
Impacto Tecnológico, pois agora a Udesc já dispõe de
um sistema para contabilizar os dados recolhidos. Está
faltando apenas a integração desse projeto com o módulo
OMR desenvolvido na pós-graduação CEPLAN-Udesc.

Público Beneficiado
Está sendo elaborado um artigo científico como resultado da
pesquisa realizada pelo aluno Luis Pfau referente ao Módulo OMR
do sistema. Houve o desenvolvimento de uma monografia de pósgraduação para resolver o problema de reconhecimento de marcas
ópticas. Houve a integração de diversas áreas da computação,
como: Linguagens de Programação; Processamento digital de
imagens; Banco de dados e uso de QRCode. Isso de forma indireta
beneficiou os alunos da disciplina linguagem de programação.

Número de beneficiados.............................................
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Informática

para

Todos

Centro: CEAVI

Oferecer aos participantes conhecimentos em informática para que
possam utilizar o computador para
desenvolver trabalhos e utilizar a internet como fonte de pesquisa, entretenimento, lazer, comunicação e
informação. Diminuir o déficit da
exclusão digital, incentivar as
pessoas a prática e utilização de computadores,
capacitar os participantes para utilizarem softwares na realização de
tarefas, estimular e oferecer conhecimentos para
acesso à internet; divulgar a
Universidade na região; socializar os
participantes com a Universidade.

Impacto Produzido
Os objetivos propostos para o curso de
Informática para Adolescentes foram executados
em sua plenitude. Quanto aos ao curso para
pessoas com idade a partir de 40 anos, não
teve êxito, pois a participação foi pequena,
sendo interrompido em agosto,
por abandono dos participantes.
O curso de Informática para
Agricultores não foi realizado
devido a problemas com equipe
de bolsistas e falta de recurso para
levar computadores até a localidade
onde residem os agricultores. Desta
forma, pelas dificuldades apresentadas ao
longo deste ano, ficou evidente que o programa
“Informática Para Todos” não obteve o sucesso
esperado, obtidos nos anos anteriores.
Público Beneficiado
Neste programa foram ofertadas aulas
teóricas e práticas versando sobre Windows,
internet, Word e Excel, para adolescentes
com idade de 13 a 16 anos, pessoas com
idade a partir de 40 anos e agricultores
da Região Norte do Alto Vale do Itajaí.
Número de beneficiados..................................
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Desenvolvendo Talentos
Centro: CEAVI

Objetiva aproximar os discentes e
docentes da Udesc Ibirama da economia regional, promovendo seu
desenvolvimento, por meio de ações
realizadas em favor da comunidade
empresarial das 14 SDR, em especial das empresas incubadas na
Agência de Desenvolvimento da Região de Ibirama
(ADERI). Tem como objetivos específicos: Orientar o campo de trabalho
para iniciativa empreendedora; Promover cursos
de formação e aperfeiçoamento
empresarial visando à competitividade; Estabelecer condições de integração entre universidade, empresas, governo, órgãos de fomento e
comunidade; Desenvolver atividades
de pesquisa em colaboração com
o corpo docente e alunos da Udesc
Ibirama e outra instituições de ensino superior que se fizerem parceiras;
Auxiliar na criação de condições para
ampliar o trabalho na comunidade
por meio de empresas de base tecnológica, tradicional e de serviços.

Impacto Produzido
O projeto Desenvolvendo Talentos teve
crescimento, e para os próximos anos devera
passar por adaptações para atrair mais
professores voluntários em suas práticas. Os
incubados receberam apoio administrativo
em suas atividades. Houve impacto
Tecnológico com a criação de
novos serviços para a comunidade
das 14 Secretarias de Estado
de Desenvolvimento Regional.
Houve impacto Econômico com a
criação de novas empresas. Houve
impacto Social com atividades de cunho
cooperativo entre os novos empreendedores.
Público Beneficiado
Foram empreendedores iniciantes com
potencial de gerar novos empregos, tendo visão
inovadora, com capacidade de crescimento
e de proporcionar o desenvolvimento
da comunidade dos municípios da 14ª
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional. Os incubados receberam apoio
administrativo em suas atividades.
Número de beneficiados..............................
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Info Udesc
Centro: CEAVI

Centralizar a produção de três
softwares estratégicos para o
Centro. Projeto 1 • QI Udesc:
pretendeu-se desenvolver um
jogo do tipo quiz com o objetivo do usuário aprender e avaliar
sobre assuntos referentes aos
Cursos da Udesc, promovendo
assim nossa universidade.
Projeto 2 • Software
aplicado à gestão e
custos para entidades do terceiro
setor: continuação
de um projeto anterior que visou dar
continuidade à análise, projeto e desenvolvimento de um software destinado à automatização da prática
contábil e de custos do Ancionato Recanto do Sossego.
Projeto 3 • Desenvolvendo Mídias: desenvolvimento de sites
que possibilitem comunicação
de entidades sem fins lucrativas
com seus beneficiados.

Impacto Produzido
Gerou publicações técnico-científicas:
Projeto 1 • Construção da documentação para construir
o projeto. Projeto 2 • Desenvolvimento de um sistema em
PHP para atender o projeto. Projeto 3 • Desenvolvimento
de 3 Sites em Joomla para atender o projeto.
Resultados obtidos para a comunidade/público alvo:
Projeto 2 • A entidade do terceiro setor agora possui um
sistema automatizado para gerir os seus hóspedes.
Projeto 3 • As entidades do terceiro setor conseguiram
expor seus serviços através da internet.
Tecnológico:
Projeto 1 • Construção do projeto do sistema;
Projeto 2 • Capacitação no desenvolvimento
do sistema em PHP;
Projeto 3 • Capacitação no desenvolvimento de Sites em Joomla.
Público Beneficiado
Projeto 1 • software que estará disponível
na internet para utilização de qualquer usuário.
Projeto 2 • foi atendido o Ancionato Recanto
do Sossego e mais tarde qualquer entidade
do terceiro setor que tiver interesse.
Projeto 3 • Por se tratar de desenvolvimento de site
que servirá entidades sem fins lucrativos, o público
beneficiado inclui pessoas diretamente e indiretamente
envolvidas com as entidades. Entidades atendidas:
Bombeiros Voluntários de Ibirama e de Presidente
Getúlio e a Liga Desportiva do Alto Vale do Itajaí.
Número de beneficiados...............................
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Trabalho

Programa de
Extensão Amigo
do Carroceiro
Centro: CAV

O Programa é desenvolvido por acadêmicos de
Medicina Veterinária, com
o objetivo de proporcionar
melhores condições de vida
e trabalho, favorecer o associativismo, proporcionar o bem estar animal
aos equinos utilizados na tração. Busca
melhorar a renda familiar, fornecer noções de cidadania e cuidados ambientais aos carroceiros. Oferece aos acadêmicos a oportunidade de aperfeiçoar
o aprendizado e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso. Os equinos atendidos são submetidos a exames clínicos, casqueamento e
ferrageamento, e recebem ração e sal
mineral. São ministradas palestras aos
carroceiros a respeito dos cuidados, do
manejo e alimentação destes animais.
É oferecido um programa de Medicina
Preventiva com a parceria do curso de
Medicina da Uniplac que realiza atendimento médico aos carroceiros e seus
familiares. No Projeto Carroceiro Cidadão são realizadas as doações de roupas, brinquedos e alimentos.

Impacto Produzido
Em 2013 o Programa Amigo do Carroceiro completou 11
anos de extensão a comunidade de maneira ininterrupta, e
têm obtido sucesso em atingir varias famílias com mais de 490
animais cadastrados. No ano de 2013 foram realizados 156
atendimentos clínicos; 60 casqueamentos e ferrageamentos;
e 136 exames parasitológicos. Os Bolsistas de
Extensão participaram do 9º Encontro de Extensão,
realizado no CEFID ficando em Primeiro Lugar
na Classificação de Programas recebendo o
Certificado de Mérito Acadêmico. Recebemos
do Presidente da Câmara do Município de Lages
Anilton Freitas o Diploma de Honra ao Mérito por
serviços prestados a comunidade Lageana. No ano
de 2013 houve o lançamento do site do Programa Amigo
do Carroceiro na página do CAV-Udesc. Houve grande
divulgação com entrevistas e publicações na mídia eletrônica,
jornais e revistas, com reportagens sobre o Programa Amigo
do Carroceiro. O Prof. Joandes participou como Palestrante
do Programa Amigo do Carroceiro no “VII SEMBEA” em Itajaí.

Público Beneficiado
O programa Amigo do Carroceiro é de extrema
importância na região, favorecendo de forma direta
mais de 500 famílias envolvidas e mais de 800
acadêmicos do curso de Medicina Veterinária do
CAV-Udesc. O programa é referência universitária,
reconhecido no âmbito estadual e federal, participa de
diversos congressos, já tendo sido apresentado como
modelo em outros estados e já foi vencedor de diversos
prêmiações. A Extensão aplicando ações de educação
para cidadania diminui a desigualdade social.
Número de beneficiados.......................................
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Trabalho

Gestão

de

entidades do

Terceiro Setor
Centro: CEAVI

O programa tem como objetivo principal auxiliar os
gestores de entidades
do Terceiro Setor na
gestão da entidade e
está constituído com os
projetos: Transparência
Contábil em Entidades do
Terceiro Setor (tem como objetivo
auxiliar os gestores na evidenciação dos recursos movimentados
bem como na organização das
rotinas administrativas); II Seminário do Terceiro Setor do Alto Vale
do Itajaí (tem como objetivo organizar um evento voltado para
discutir as questões relacionadas
à gestão de entidades do terceiro setor na região); Captação de
recursos (tem como objetivo principal auxiliar os gestores a desenvolver formas de arrecadar recursos, seja por meio de doações,
contribuições e/ou parcerias com
órgãos públicos ou privados).

Impacto Produzido
Tecnológico: desenvolvimento do software para gestão
de entidades do terceiro setor. Econômico: a Associação
dos artesãos de Ibirama receberá R$ 300.000,00 para
a construção de sua sede; Entidades beneficiadas com
a apresentação do Patati-Patatá deixaram de desembolsar R$ 30.000,00 cada. Considerando que foram
132 entidades beneficiadas a economia totalizou R$
3.960.000,00. Social: o Lar de Idosos Recanto do
Sossego terá melhores condições de atender e
prestar contas à sociedade. Diversas crianças
participaram de apresentações do Patati-Patatá. A construção da sede para os artesãos
traz a expectativa de reconhecimento regional
dos produtos e dos artesãos locais. Ambiental: o
projeto aprovado para construção da sede dos artesãos foi via “Programa Economia Verde Solidária” que
beneficia apenas entidades cujos produtos sejam gerados
a partir de resíduos industriais ou agroindustriais.
Público Beneficiado
Entidades do Terceiro Setor e as diversas pessoas
ou organizações públicas e privadas que mantém
algum vínculo com estas: Gestores, colaboradores,
doadores, voluntários. O Lar de Idosos “Recanto do
Sossego” teve conhecimento real do seu patrimônio
e poderá gerencias melhor suas doações por meio
do software; A Associação dos Artesãos de Ibirama
teve o projeto aprovado para construir sua sede.
As apresentações do Patati Patata beneficiaram,
em Ibirama, sete entidades do terceiro setor.
Número de beneficiados.......................................
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Balanço Social

U desc 2013

CAV

CEAD

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

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

CCT

CEART

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

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

CEAVI

ESAG

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

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

CEO

FAED

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

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

CEPLAN

CEFID

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

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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