
1

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

CARTA DE SERVIÇOS
AO CIDADÃO

EXTENSÃO 2017/2



2

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

Governo do Estado de Santa Catarina

Universidade do Estado de Santa Catarina

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade

Carta de Serviços ao Cidadão

Extensão 2017

2° semestre



3

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

1 Florianópolis
2 São José
3 Itapema
4 Balneário Camboriú
5 Itajaí
6 Joinville
7 São Bento do Sul
8 Blumenau
9 Indaial
10 Ibirama
11 Pouso Redondo
12 Otacílio Costa
13 Lages
14 Braço do Norte
15 Tubarão
16 Laguna

17 Criciúma
18 Araranguá
19 Praia Grande
20 Campos Novos
21 Caçador
22 Treze Tílias
23 Joaçaba
24 Concórdia
25 Ponte Serrada
26 Chapecó
27 Pinhalzinho
28 Palmitos
29 São Miguel do Oeste
30 Palhoça
31 Canelinha

Unidades Presenciais
Unidades e Polos
Polos de Ensino a Distância



4

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
Marcus Tomasi

REITOR

Leandro Zvirtes
VICE-REITOR

Thiago Cesar Augusto
CHEFE DE GABINETE

Juliana Lengler Michel
PROCURADORA JURÍDICA

Matheus Azevedo Ferreira Fidélis
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

Soraia Cristina Tonon da Luz
PRÓ-REITORA DE ENSINO

Fábio Napoleão
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE

Antônio Carlos Vargas Sant´Anna
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Leonardo Secchi
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO

Luiz Eduardo Schmitt
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Murilo de Souza Cargnin
SECRETÁRIO DOS CONSELHOS SUPERIORES

Marcos Régio Silva do Nascimento
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Amauri Bogo
SECRETÁRIO DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL

Jairo Wensing
SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Rita de Cássia Paula Souza
COORDENADORA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL



5

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

Lúcia Marengo
COORDENADORA DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Vinícius Alexandre Perucci
COORDENADOR DA EDITORA UNIVERSITÁRIA

Sandra Makowiecky
COORDENADORA DO MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE

Marco Antônio Seifriz
COORDENADOR DE PROJETOS E INOVAÇÃO

Rosângela de Souza Machado
COORDENADORA DE VESTIBULARES E CONCURSOS

Gabriela Mager
DIRETORA GERAL DO CENTRO DE ARTES | CEART

João Fert Neto
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS | CAV

Arnaldo José de Lima
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS | ESAG

Paulo Henrique Xavier de Souza
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE | CEFID

Julice Dias
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO | FAED

José Fernando Fragalli
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS | CCT

David Daniel e Silva
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | CEAD

Nilson Ribeiro Modro
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE | CEPLAN

Maria Ester Menegasso
DIRETORA GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FOZ DO ITAJAÍ | CESFI

Carlos André da Veiga Lima Rosa
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL | CERES

Carlos Alberto Barth
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ | CEAVI

Dilmar Baretta
DIRETOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE | CEO



6

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

Expediente

Fábio Napoleão | Proex
Ivan Luis Tonon | Proex 

Geysa Spitz Alcoforado de Abreu | Proex
Ana Claudia Hoffman | Proex 

COMISSÃO DE CONSECUÇÃO E VIABILIZAÇÃO

Isabele Reusing 
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO 

Caio Mateus Alves 
CAPA 

Coordenadores(as) de Programas/Projetos de Extensão 
INFORMAÇÕES

SANTUR - Santa Catarina Turismo SA
CAPAS DAS SEÇÕES



7

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

Índice

Institucional...........................................................................................8

Grande Florianópolis.............................................................10

Norte Catarinense..................................................................23

Oeste Catarinense..................................................................31

Serrana......................................................................................................36

Sul Catarinense........................................................................ 45

Vale do Itajaí.................................................................................... 51



8

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

Apresentação da Universidade

 A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC é 
uma instituição pública, sem fins lucrativos, presente em todas 
as regiões do estado de Santa Catarina. Possui uma organização 
estrutural multicampi, representada por 12 unidades de ensino 
e goza de autonomia didático-científica, administrativa e de ges-
tão financeira, disciplinar e patrimonial. Apresenta-se a seguir a 
missão, visão de futuro, princípios e finalidade da UDESC:

Missão
 Produzir, sistematizar, socializar e aplicar o conheci-
mento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da 
pesquisa e da extensão, indissociavelmente, articulados, de 
modo a contribuir para uma sociedade mais justa e democrática 
em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável 
do Estado de Santa Catarina e do País.

Visão de Futuro
 Ser uma universidade pública inovadora, de referên-
cia nacional e de abrangência estadual e com ação acadêmica 
marcada pelo comprometimento e pela responsabilidade social.

Princípios
 Os Princípios que orientam as ações da UDESC como 
Universidade pública, gratuita e aberta às diferentes correntes 
de pensamento, são: liberdade de expressão, democracia, mo-
ralidade, ética, transparência, respeito à dignidade da pessoa e 
de seus direitos fundamentais.

Finalidade
 A UDESC tem por fim a produção, preservação e difusão 
do conhecimento científico, tecnológico, artístico, desportivo e 
cultural, por intermédio do fomento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, devendo para tanto:

I - garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a ex-
tensão nas diversas áreas do conhecimento, comprometidos com 
a cidadania e a socialização do saber;

II - estabelecer parcerias solidárias com a comunidade na busca 
de soluções coletivas e na construção de uma sociedade demo-
crática, plural e ética;

III - promover a inclusão social e étnica, respeitando a diversida-
de cultural;

IV - contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional, 
visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade, com a 
busca da erradicação das desigualdades sociais e a utilização de 
tecnologias ecologicamente orientadas;

V - estimular, promover e manter a investigação científica;

VI - fomentar e prover de recursos às atividades de ensino, de 
pesquisa e de extensão no âmbito da UDESC.
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 A Carta apresenta uma gama de atividades ofertadas pela Universidade aos cidadãos – São mais de 20 mil vagas em cursos, 
oficinas, eventos e prestação de serviços. Orienta sobre a finalidade da ação extensionista, sobre como, quando e onde se inscrever e 
participar das ações nas diversas regiões de Santa Catarina. As ações são coordenadas por profissionais de nove áreas: Ciências Exatas e 
da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciência da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, 
Letras e Artes.

 A Carta igualmente permite aos cidadãos e demais agentes públicos acompanhar o desempenho da UDESC no cumprimento de 
seus compromissos institucionais.

 A Carta ora apresentada se refere às atividades extensionistas que serão realizadas no primeiro semestre de 2017 e está orde-
nada a partir das mesorregiões de Santa Catarina. Trata-se de publicação semestral e que, portanto, terá a próxima edição no primeiro 
semestre de 2018, com novas ações ofertadas pela Udesc.

 Com a publicação da Carta de Serviços ao Cidadão, a Udesc deseja estreitar ainda mais os laços com a sociedade catarinense, 
contribuindo para minimizar as diferenças e desigualdades econômico-sociais. 

Apresentação da Carta
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Grande Florianópolis
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Curso de Atualização de Professores de 
Educação Física Escolar- CAPEFE

         O IV CAPEFE, “O espaço das lutas e da capoeira na escola”, tem como 
objetivo oportunizar momentos de capacitação pedagógica aos professores e 
aos acadêmicos de Educação Física. O curso prevê a participação em palestras, 
debates e intervenções práticas (oficinas), além de apresentação de experiências 
pedagógicas na escola. Mais informações poderão ser obtidas na página do 
Facebook: Capefe Cefid.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Acadêmicos e professores de Educação Física do estado de Santa 
Catarina.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 20h

Vagas: 200

Responsável: Alexandra Folle

E-mail: alexandra.folle@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8626

Ritmo e Movimento

         A dança é apontada como uma das possibilidades de terapias adjuvantes 
à presença de doenças, pois pode representar um tratamento psicoterapêutico 
e uma forma de atividade física. Objetiva-se oferecer a comunidade interna e 
externa, dança, preparação física e flexibilidade para um estilo de vida ativo. São 
quatro ações: 1. Grupo de Dança do CEFID/UDESC; 2. Movimento; 3. Dança como 
Ação Terapêutica e 4. XV Mostra de Dança do CEFID/UDESC.

Público-alvo: Comunidade  interna e externa, de ambos os sexos, a partir de 18 
anos, para todas as atividades.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 20h

Vagas: 200

Área Temática: Saúde

Responsável: Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães

E-mail: adriana.guimaraes@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8629
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Oficina de Música para 
Crianças do MusE

         As oficinas de música para crianças constituem um projeto permanente 
que têm os objetivos centrais de ampliar o acesso da comunidade ao ensino de 
música e a formação de professores.  As oficinas acontecem de março a dezem-
bro. Em 2017 estão em andamento 3 turmas de 15 crianças.  A cada semestre é 
realizada uma apresentação aberta à comunidade e no final do ano, o lançamen-
to do CD das Oficinas. As inscrições são realizadas via internet pelo site www.
materialdidatico.wix.com/oficinas.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Crianças de 6 a 14 anos, sendo 50% das vagas para crianças de 
escolas públicas.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 60h

Vagas: 45

Responsável: Viviane Beineke

Telefone: (48) 3647-7932

Reabilitação Neurofuncional 
na Doença de Parkinson

         O projeto tem como objetivo fornecer atendimento fisioterapêutico basea-
do em evidências e suporte a indivíduos com doença de Parkinson e seus fami-
liares/cuiddores, através do cuidado centralizado no indivíduo. A ação ocorre às 
terças e sextas-feiras das 13:30 às 15:30h no Centro Catarinense de Reabilitação 
(Bairro Agronômica).

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Indivíduos com diagnóstico médico de Doença de Parkinson.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 200h

Vagas: 50

Responsável: Alessandra Swarowsky

Telefone: (48) 3664-8605

Email: lapex.cefid@udesc.br
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Psicologia do Esporte e do 
Exercício Aplicada à Saúde

         O objetivo do programa é oferecer orientação à prática de exercícios físicos 
visando a melhoria da saúde mental dos participantes. As ações se direcio-
nam a pessoas com fibromialgia, adolescentes obesos e pacientes com câncer 
de mama. São oferecidas práticas de musculação e jogos eletrônicos ativos 
(somente para adolescentes obesos), orientadas por profissionais e acadêmicos 
pesquisadores do Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício - LAPE. 

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Pacientes com síndrome de fibromialgia, pacientes com câncer de 
mama e adolescentes obesos. 

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 400h

Vagas: 100

Responsável: Alexandro Andrade

Telefone: (47) 3481-7947

XII Festival de Ginástica e Dança 
para Idosos do GETI

         O GETI/CEFID/UDESC promoverá o XII Festival de Ginástica e Dança para 
Idosos no dia 26/10/2017 (quinta- feira), a partir das 14h, no Ginásio 2 do CEFID. 
Neste, haverá apresentação da vivência da ginástica e da dança ao público 
durante o festival, que proporcionará a interação de idosos de diferentes insti-
tuições. 

Público-alvo:  Terceira idade e comunidade, acadêmicos, profissionais e comuni-
dade em geral.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 4h

Vagas: 300

Área Temática: Saúde

Responsável: Giovana Zarpellon Mazo

Site: www.cefid.udesc.br/geti

Telefone: (48) 3664-8659
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Inclusão Digital na Educação Popular de 
Jovens/Adultos e Formação Docente

         Buscará fomentar processos de Inclusão Digital em espaços formativos 
ancorados nos princípios da Educação Popular Freiriana. Apresenta 3 Ações 
de Extensão: a) “Círculo de Cultura Digital” - apropriação das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) por sujeitos jovens/adultos trabalhadores; b) 
“Grupo de Estudos Freirianos” - discussão da obra pedagógica de Paulo Freire; c) 
“Diálogos sobre cultura digital e formação docente” - apropriação das TICs em 
suas implicações na docência.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Jovens e adultos trabalhadores, educadores, docentes e discentes 
da Educação Básica e Ensino Superior.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 200h

Vagas: 150

Responsável: Vitor Malaggi

E-mail: vitor.malaggi@udesc.br

Telefone: (48) 9995-46095

Brincando de Respirar
         Trata-se de um programa de extensão em Saúde intitulado “Brincando de 
Respirar”. É oferecido na clínica escola do CEFID/UDESC e conta com a partici-
pação de acadêmicos do curso e fisioterapeutas. O objetivo da ação é oferecer 
instrução e acompanhamento fisioterapêutico a crianças e adolescentes com 
disfunções cardiorrespiratórias, garantindo o direito à saúde e informação, 
conforme rege a declaração dos direitos humanos e o estatuto da criança e do 
adolescente. 

Público-alvo: Crianças e adolescentes com disfunções cardiorrespiratorias, fami-
liares e profissionais de saúde.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 8h

Vagas: 40

Área Temática: Saúde

Responsável: Camila Isabel Santos Schivinski

E-mail: cacaiss@yahoo.com.br

Telefone: (48) 9912-32420
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As Contribuições de Paul Otlet e 
Kaiser para a Biblioteconomia

         A proposta do evento é reunir profissionais atuantes no mercado cata-
rinense e a comunidade acadêmica no sentido de promover uma integração 
entre teoria e prática a partir das reflexões de Paul Otlet e Kaiser, cujas teorias 
mostram-se relevantes para uma atuação voltada aos aspectos teóricos e práti-
cos da profissão e da instituição biblioteca e sua relevância para sociedade no 
momento da recuperação da informação.

Área Temática: Comunicação
Público-alvo:  Bibliotecários, alunos, egressos, mestrandos do curso de pós-gra-
duação do PPGInfo e docentes.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 8h

Vagas: 210

Responsável: Ana Maria Pereira

Telefone: (48) 3664-8528

EstimulAção - A Criança em Foco
         Trata-se de uma proposta de avaliação do desenvolvimento motor, ações 
terapêuticas de prevenção das alterações do desenvolvimento motor e orien-
tações aos responsáveis. Serão realizadas avaliação do desenvolvimento motor, 
acompanhamento e intervenção dos bebês com risco de atraso no desenvolvi-
mento motor, orientações das atividades para serem executadas em ambiente 
domiciliar.  

Público-alvo: Recém-nascidos (bebês até 28 dias), lactentes (bebês até 18 meses) 
e pais ou responsáveis.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 320h

Vagas: 60

Área Temática: Saúde

Responsáveis: Dayane Montemezzo, Anelise Sonza e Luciana Sanada 

Telefone: (48) 3664-8627
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Evento comemorativo ao aniversário 
de 28 anos do GETI/CEFID/UDESC

         O programa de extensão Grupo de Estudos da Terceira Idade (GETI) do 
CEFID/UDESC realizará, no dia 19/9/2017 (terça-feira), às 14:00h, no Auditório 
do CEFID, o evento comemorativo ao aniversário de 28 anos e ao mês do idoso. 
Este evento faz parte da programação anual do projeto Idoso em Foco 2017, 
coordenado pelo Sesc Florianópolis.

Área Temática: Direitos Humanos/Justiça
Público-alvo: Terceira idade, acadêmicos, professores e profissionais.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 4h

Vagas: 250

Responsável: Giovana Zarpellon Mazo

Site: www.cefid.udesc.br/geti

Telefone: (48) 3664-8659

Esag Kids
         O Programa de Extensão Esag Kids tem como público-alvo crianças entre 8 
e 12 anos. Com uma abordagem lúdica, desenvolve noções de empreendedo-
rismo e inovação, auxiliando a criar uma cultura de inovação para estudantes 
desde as fases iniciais de sua formação. A Esag Kids desenvolveu a metodologia 
Canvas Kids com Nota Fiscal, uma abordagem simplificada de avaliação de 
planejamento e criação de ideias.

Público-alvo:  Crianças com idade entre 8 e 12 anos de escolas públicas, privadas,  
Terceiro Setor e Associações.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 3h

Vagas: 30

Área Temática: Educação

Responsável: Eduardo Jara

Página: www.facebook.com/esagkids

Telefone: (48) 9969-26862
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SNPEM 2017 - Seminário Nacional de 
Pesquisa e Extensão em Moda

         Objetiva propiciar o diálogo entre profissionais, pesquisadores, professores 
e alunos da área de Moda e Design, além de divulgar resultados de pesquisas 
e de projetos de extensão.  O tema dessa edição é “Deslocamentos” e o evento 
será realizado entre os dias 09 a 11 de agosto de 2017, no Auditório do CEART, 
às 20h. 

Área Temática: Comunicação
Público-alvo: Profissionais, pesquisadores, professores e alunos da área de Moda 
e Design.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 8h

Vagas: 20

Responsável: Sandra Regina Rech

Telefone: (48) 3664-8320

Educação Sexual em Debate
         Programa de Rádio que acontece desde 2007, uma vez por semana, na 
Rádio UDESC.  Com o objetivo levar aos ouvintes informações e reflexões sobre 
questões relativas à sexualidade humana , visando  a um processo de educação 
sexual numa perspectiva emancipatória. Realizam-se  entrevistas com profissio-
nais das diversas áreas do conhecimento sobre  temas  referentes a sexualidade 
e educação sexual.

Público-alvo:  Educadores e demais membros da comunidade catarinense.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 200h

Vagas: 0

Área Temática: Comunicação

Responsável: Gabriela Maria Dutra de Carvalho

Telefone: (48) 9996-17282
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Oficinas de Iniciação ao Teatro para 
Crianças na Biblioteca BILICA - Campeche

         Oficinas de iniciação a linguagem teatral para crianças de 8 a 12 anos na 
Biblioteca Livre do Campeche, BILICA. A partir da linguagem teatral e do recurso 
a jogos, brincadeiras, contação de histórias e leituras, as oficinas objetivam de-
senvolver estratégias de comunicação, trabalho em grupo, formas de expressão 
artística e senso comunitário. 

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Crianças de 8 (oito) a 12 (doze) anos de idade, preferencialmente  
moradoras do Campeche.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 3h

Vagas: 15

Responsável: Juliana Freitas

E-mail: ju.freitas.nunes@hotmail.com

Telefone: (48) 9846-27284

Programa de Extensão Esag Senior
         O programa de Extensão Esag Senior, oferece o Curso de Formação Com-
plementar em Administração, desde 2003. Este é anual e tem como objetivos 
aprimorar conhecimentos na área de empreendedorismo e voluntáriado, gerar 
redes de relacionamentos, possibilitar a reflexão sobre re-escolhas profissionais 
e agregar valor a experiências de vida. Matrículas em novembro/2017.

Público-alvo:  Pessoas com mais de quarenta e cinco anos de idade e com, no 
minimo, Ensino Médio completo. 

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 420h

Vagas: 50

Área Temática: Educação

Responsável: Emiliana Debetir de Oliveira

Site: http://esagsr.blogspot.com.br

Telefone: (48) 9962-0223
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Curso a distância: Formação de Educadores/Pro-
fessores em Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, Edição 2017
         Este curso integra ações do Programa de Extensão Formação de Educado-
res/Professores em EDS – Edição V.  Tem como objetivo geral contribuir para a 
formação de educadores/professores em EDS, assim como possibilitar que cons-
truam novos conhecimentos, valores e estratégias de ensino nessa perspectiva 
educativa. Será desenvolvido na modalidade a distância com apoio a plataforma 
Moodle usada no Centro de Educação a Distância da UDESC.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo: Professores da Educação Básica Superior, alunos de pós-graduação, 
outros profissionais da educação. 

Cidade: À distância

Carga horária: 40h

Vagas: 220

Responsável: Lucimara da Cunha Santos

Site: www.oguata.cead.udesc.br

Telefone: (48) 3664-8416

Oficina de formação - Educação para o Desen-
volvimento Sustentável: blogues sobre mudan-

ças climáticas e riscos ambientais

         Esta oficina integra ações do Programa de Extensão Formação de Educado-
res/Professores em EDS – Edição V.  Tem como objetivo geral, contribuir para que 
os princípios da abordagem EDS, sejam incorporados nas práticas docentes por 
intermédio de blogues educativos, tendo como temática Mudanças Climáticas e 
Riscos Ambientais. A oficina terá 50% das atividades a distância e 50%  presen-
ciais.

Público-alvo:  Professores da Educação Básica Superior, alunos de pós-gradua-
ção, outros profissionais da educação.

Cidade: À distância

Carga horária: 40h

Vagas: 220

Área Temática: Meio Ambiente

Responsável: Lucimara da Cunha Santos

Site: www.oguata.cead.udesc.br

Telefone: (48) 3664-8416
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Reabilitação Multidisciplinar em Amputa-
dos (Programa Reabilitar e Integrar)

         Atendimentos individualizados de Fisioterapia no pré e pós-protetização. 
No ambiente hospitalar pode-se ter diferentes ações: conversa no leito, avaliação 
e tratamento fisioterapêutico, entrega de informativos e kit ao paciente. A Escola 
de Marcha tem atendimento multidisciplinar em grupo. E os grupos de edu-
cação e promoção de saúde são rodas de conversa com troca de experiências 
entre pacientes.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Pessoas que sofreram amputação de membros e necessitam de 
reabilitação hospitalar ou ambulatorial.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 400h

Vagas: 35

Responsável: Soraia Cristina Tonon da Luz

Telefone: (48) 3664-8670

Grupo Educação e Saúde e Incontinência 
Urinária (Programa Reabilitar e Integrar)

         O Grupo Educação e Saúde e Incontinência Urinária tem como objetivo 
geral difundir informação relativa à incontinência urinária feminina. Além disso, 
o programa oferece cinesioterapia (exercícios para o assoalho pélvico) em grupo, 
semanalmente, tanto para mulheres com incontinência urinária quanto para 
aquelas que buscam a prevenção.

Público-alvo: Mulheres do Sistema Único de Saúde com incontinência urinária 
ou que queiram prevenir esta disfunção.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 200h

Vagas: 30

Área Temática: Saúde

Responsável: Soraia Cristina Tonon da Luz

Telefone: (48) 3664-8670
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GRAPEDIS: Grupo de Reabilitação do Asso-
alho Pélvico e Disfunção Sexual (Programa 

Reabilitar e Integrar)
         A ação de extensão GRAPEDIS se constitui em atendimentos individuali-
zados de forma gratuita, realizados no Ambulatório da Maternidade Carmela 
Dutra. As mulheres chamadas realizam uma completa avaliação fisioterapêutica 
para determinar o programa de tratamento individualizado. O público a ser 
atendido é formado por mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Mulheres com diagnóstico de incontinência urinária e ou com 
disfunção sexual usuárias do SUS.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 400h

Vagas: 20

Responsável: Soraia Cristina Tonon da Luz

Telefone: (48) 3664-8653

Programa de Extensão Radiofonias

         O Programa de Extensão Radiofonias é uma ação interdepartamental do 
Centro de Artes da Udesc, coordenada por Daiane Dordete (Departamento 
de Artes Cênicas), Guilherme Sauerbronn (Departamento de Música) e Raquel 
Stolf (Departamento de Artes Visuais). O programa visa à veiculação de obras 
sonoras experimentais em um programa semanal na Rádio UDESC – Florianó-
polis (100.1), que vai ao ar todas as segundas, 18h30 (inédito), quintas às 10h30 
(reprise) e sábados às 14h (reprise). 

Público-alvo: Interessadxs em arte sonora, radioarte, música experimental, 
poéticas sonoras da voz.

Cidade: Florianópolis

Área Temática: Comunicação

Responsável: Daiane Dordete Steckert Jacobs

Página: https://www.facebook.com/programa.radiofonias/

Telefone: (48) 9840-2551



22

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

Curso de Capacitação para Professores 
Surdos em Contação de Histórias e Teatro 

de Animação
         Oferecer conhecimento teórico-prático e instrumentalizar professores e/ou 
instrutores Surdos, bem como professores bilíngues para o trabalho com ensino 
e aprendizagem da Libras por meio de práticas de contação de histórias e teatro 
de animação, contribuindo com o fortalecimento da Educação de Surdos de 
forma a reconhecer e valorizar as produções artísticas, culturais e literárias da 
Comunidade Surda.

Área Temática: Educação

Público-alvo: Professores surdos, professores bilíngues, instrutores surdos de 
Libras.

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 40h

Vagas: 25

Responsável: Professora Natália Schleder Rigo

Email: natalia.rigo@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8442
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Norte Catarinense
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Programa de Incentivo à 
Formação de Engenheiros

         O programa de incentivo à formação de engenheiros é formado por 2 gran-
des projetos: Aerodesign (construção de um avião) e Baja (construção de um 
carro off-road). Estes projetos tem o intuito de aplicar a teoria aprendida em sala 
de aula na prática, assim capacitando os envolvidos ao mercado de trabalho. 
Com isto, os projetos são apresentados em escolas públicas e feiras de ciências 
semestralmente.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Alunos do ensino médio da rede pública de ensino da região.

Cidade: Joinville

Carga horária: 5h

Vagas: 100

Responsável: Nicodemus Neto da Costa Lima

Telefone: (48) 9880-71928

Olimpíadas de Física em Santa Catarina
         Desde 1998 a Sociedade Brasileira de Física (SBF) organiza anualmente a 
Olimpíada Brasileira de Física (OBF) e a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas 
Públicas (OBFEP). Abrangendo, desde os alunos do oitavo ano do ensino funda-
mental, até a quarta série do ensino técnico. A organização de tais eventos é um 
esforço conjunto da SBF e várias universidades espalhadas pelo país. Em Santa 
Catarina, a coordenação estadual tem sido realizada por docentes do Departa-
mento de Física da UDESC.

Público-alvo: Estudantes do ensino médio e do oitavo e nono ano do ensino 
fundamental.

Cidade: Joinville

Carga horária: 140h

Vagas: 10000

Área Temática: Educação

Responsável: Julio César Sagás

E-mail: julio.sagas@udesc.br

Telefone: (47) 3481-7673
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Operação e Manutenção dos Observató-
rios Tecnológicos Setoriais - ObservaSC. 

PRORROGAÇÃO
         Este programa visa desenvolver, operar e dar manutenção nos projetos 
específicos dos Observatórios da Pesca, da Agricultura Familiar e da Moda de 
Vestuário, visando seus amadurecimentos por melhorias e sequentes atividades 
de cooperação em conjunto com representantes do setor produtivo. Objetiva-se 
que os observatórios devem se tornar ambientes dinâmicos de comunicação 
entre operadores e clientes.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Empreendedores e pessoas interessadas em ampliar seus conhe-
cimentos.

Cidade: São Bento do Sul

Carga horária: 28h

Vagas: 6

Mostra de Robótica e Automação
         A UDESC, objetivando despertar e incentivar vocações científicas e tecno-
lógicas aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental, médio e 
técnico da rede pública e privada de São Bento do Sul e região, convida alunos à 
encaminharem projetos para a 1ª Mostra de Robótica e Automação da UDESC no 
Planalto Norte que acontecerá em 24 de agosto de 2017, nas dependências do 
campus CEPLAN.

Público-alvo: Alunos do ensino fundamental, médio e técnico da rede pública e 
privada de São Bento do Sul e região.

Cidade: São Bento do Sul

Carga horária: 6h

Vagas: 260

Área Temática: Comunicação

Responsável: Alex Luiz de Sousa

E-mail: alex.sousa@udesc.br

Telefone: (47) 3647-0056

Responsável: Renato De Mello

E-mail: renato.mello@udesc.br

Telefone: (48) 9990-88547
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Congresso Nacional de Inovação e 
Tecnologia – INOVA 2017

         O Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia (INOVA 2017) organizado 
pelo CEPLAN/UDESC, tem como objetivo reunir participantes das áreas da Enge-
nharia e Gestão da Tecnologia e Inovação e correlatas para discussões, a partir 
de trabalhos submetidos ao congresso, soluções de problemas relacionados à 
inovação, tanto do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, como da 
gestão da inovação.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Estudantes e profissionais ligados à empresas, instituições e 
Comunidades de CT&I.

Cidade: São Bento do Sul

Carga horária: 24h

Vagas: 1000

Responsável: Luiz Cláudio Dalmolin

E-mail: luiz.dalmolin@udesc.br

Telefone: (47) 3647-0048

5º ENIT - Encontro de Negócios, 
Inovação e Tecnologia

         O ENIT é o principal evento de incentivo à promoção de negócios e par-
cerias empresariais, ao empreendedorismo inovador, inovação tecnológica e 
ciência na região do Planalto Norte Catarinense. São realizadas palestras, oficinas 
e cafés de negócios, abertos às universidades, escolas técnicas e institutos, possi-
bilitando a apresentação de projetos e pesquisas nas áreas industriais, comércio 
e serviços que são desenvolvidos por seus técnicos e acadêmicos.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Instituições de ensino e pesquisa, empresas e comunidade em 
geral.

Cidade: São Bento do Sul

Carga horária: 24h

Vagas: 2500

Responsável: Alex Luiz de Sousa

E-mail: dex.ceplan@udesc.br

Telefone: (47) 3647-0056
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NEFEN - Núcleo de 
Eficiência Energética

             O NEFEN é uma ação de extensão da UDESC Joinville para aplicação de 
procedimentos para a melhoria da eficiência energéticas de instalações elétri-
cas comerciais e industriais, com a consequente redução de desperdícios de 
recursos e custos associados ao consumo de energia elétrica. O foco principal é 
a orientação sobre atividades de melhoria do uso da energia elétrica e o desen-
volvimento de consultorias tecnológicas para o correto diagnóstico da eficiência 
energética dos consumidores.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Consumidores de energia elétrica: escolas, prédios públicos, 
comércios, indústrias, hospitais, etc.

Cidade: Joinville

Carga horária: 30h

Vagas: 10

Responsável: Fabiano Ferreira Andrade

E-mail: fabiano.andrade@udesc.br

Telefone: (47) 3481-7947

Programe Visitas
         Cursos de iniciação à programação de computadores, para crianças e 
adolescentes, com Scratch. O objetivo é despertar o interesse pela programação 
e mostrar como o ensino de programação pode ser inserido no currículo  escolar 
desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. Os cursos serão realizados 
mediante agendamento, ministrados por acadêmicos da UDESC por meio de 
visitas aos espaços de ensino.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Crianças e adolescentes. Podem participar via escolas , ONGs ou 
outros grupos organizados.

Cidade: Joinville

Carga horária: 8h

Vagas: 150

Responsável: Luciane Mulazani dos Santos

Telefone: (49) 3289-9274
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Curso de Xadrez para Iniciantes do NexT (Núcleo 
de Estudos em Xadrez & Tecnologias)

             O NexT é um núcleo permanente de estudos desenvolvido no Centro 
de Ciências Tecnológicas (CCT) da 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.

Área Temática: Cultura
Público-alvo:  Alunos de escolas públicas e privadas, professores e funcionários 
da UDESC e comunidade em geral.

Cidade: Joinville

Carga horária: 24h

Vagas: 30

Responsável: Kariston Pereira

Site: http://nextxadrez.blogspot.com.br/

Telefone: (47) 3481-7923

NAVI 2017 - Núcleo de Aplicações 
Visuais

         O NAVI, em parceria com o grupo de pesquisa LARVA da UDESC-Joinville, 
que vem produzindo Jogos Digitais (para educação, reabilitação, treinamento, 
etc.) para vários públicos (pacientes de AVC, crianças com síndrome de Down, 
etc.). Através do NAVI serão desenvolvidas duas iniciativas: (a) um evento que 
promova a discussão sobre a Informática e a Síndrome de Down e; (b) um 
processo e/ou serviço (gratuitos) para facilitar a ampla distribuição dos jogos 
desenvolvidos no LARVA.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Envolvidos em Informática, Pedagogia, Fisioterapia e responsáveis 
por pessoas com Down.

Cidade: Joinville

Carga horária: 160h

Vagas: 120

Responsável: Marcelo da Silva Hounsell

Site: www.joinville.udesc.br/~larva

Telefone: (47) 3481-7804
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Colóquios de Ciência da Computação
             O projeto iniciou em 2015 por iniciativa do corpo discente com objetivo 
de propagar o conhecimento acadêmico de Computação entre os estudantes.  
Em 2016 a iniciativa virou Projeto de Extensão do CCT-UDESC, abrindo para o 
público geral e realiza encontros quinzenais para divulgar, debater e explorar a 
Ciência da Computação.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Discentes, docentes e servidores universitários. Público em Geral 
com interesse em Ciência.

Cidade: Joinville

Carga horária: 24h

Vagas: 100

Responsável: Karina Girardi Roggia

E-mail: http://www.facebook.com/coloquioscomputacao/

Telefone: (47) 3481-7862

Cineclube CCT
       Fomentar a cultura cinematográfica no ambiente acadêmico mediante a 
frequente promoção, divulgação e exibição de diferentes obras de ficção e não 
ficção que não dispõem de espaço nas salas que compõem o circuito comercial 
de cinema, oportunizando assim um maior conhecimento da cinematografia 
regional, nacional e internacional. Sessões semanais em horários alternados.

Área Temática: Cultura
Público-alvo:  Acadêmicos, servidores, professores do CCT e público em geral.

Cidade: Joinville

Carga horária: 80h

Vagas: 400

Responsável: Fabíola Sucupira Ferreira Sell

E-mail: www.facebook.com/cineclubecct/

Telefone: (47) 3841-7650
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Ensino de Português como L2 para o 
Público Surdo

             Promover oficinas para os professores do Atendimento Educacional Es-
pecializado, auxiliares da educação especial, professores e intérpretes de Libras, 
equipe pedagógica das escolas públicas da rede municipal de Joinville e municí-
pios vizinhos com as seguintes temáticas: 1. Aspectos da aquisição da lingua-
gem pelo surdo. 2. A Libras e o a língua portuguesa no processo de alfabetização 
do surdo; 3. A escrita do sujeito surdo; 4. Recursos e atividades para o ensino da 
língua portuguesa para surdos.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Professores e equipe pedagógica da rede de ensino de Joinville e 
região.

Cidade: Joinville

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Smart Consultoria Jr

         A Smart Consultoria Jr. está no mercado desde 2007, aplicando consultorias 
na área de Engenharia de Produção à micro, pequenas e médias empresas. Nos-
sa equipe é constituída por acadêmicos de Engenharia de Produção e Sistemas 
do CCT/UDESC, orientados por professores extremamente qualificados e com 
grande experiência profissional.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Prestação de consultoria a micro e pequenos pequenas indústrias.

Cidade: Joinville

Carga horária: 6h

Vagas: 45

Responsável: Alex Machado

Site: www.smartconsultoriajr.com

Telefone: (47) 3481-7626

Responsável: Fabíola Sucupira Ferreira Sell

E-mail: fabiola.sell@udesc.br

Telefone: (47) 3841-7650
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Oeste Catarinense
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 Gestão de Recursos Hídricos 
e a Gestão de Riscos

             Tem por objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da gestão 
e do uso racional dos recursos naturais, em especial os recursos hídricos, com o 
intuito de se promover o uso sustentável do recurso água. Visa inserir a noção de 
gestão de risco, estimulando a comunidade a agir preventivamente, reduzindo 
suas vulnerabilidades e com isso, os efeitos negativos de eventuais fenômenos 
ambientais adversos, especialmente os eventos hidrológicos críticos.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Sociedade em geral, gestores de recursos hídricos, professores e 
alunos de estabelecimentos de ensino.

Cidade: Chapecó

Carga horária: 20h

Vagas: 30

Responsável: Neudi José Bordignon

E-mail: neudi.bordignon@gmail.com

Telefone: (49) 2049-9592

Uso da Água e Sustentabilidade
         Palestras que abrangem na sua maioria um público de jovens e adultos, 
com o tema “Uso da Água e Sustentabilidade”. São realizadas em instituições de 
ensino da área de abrangência das ADR’s de Chapecó e Maravilha promovendo 
a participação e interação entre os participantes sobre conceitos e experiências 
relacionados com o meio ambiente, gestão de recursos hídricos, sustentabili-
dade e medidas preventivas contra a proliferação do mosquito transmissor da 
dengue.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Professores e alunos de estabelecimentos de ensino.

Cidade: Chapecó

Carga horária: 1h

Vagas: 2000

Responsável: Neudi José Bordignon

E-mail: agua.e.gestao.de.riscos@gmail.com

Telefone: (49) 2049-9592
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Capacitação Livre 
em Plantas Medicinais

             O objetivo é desenvolver oficinas sobre plantas medicinais com discentes 
da graduação em enfermagem, profissionais de saúde e comunidade, resgatan-
do a cultura no uso das plantas medicinais. Encontros mensais organizados em 
temáticas que abordam o manejo do solo e o cultivo das plantas medicinais, 
indicações e contraindicações, interações medicamentosas e boas práticas de 
manipulação. Os encontros são desenvolvidos no Horto Medicinal Aroma Flor 
em Palmitos/SC e no Horto da Vida em Mondaí/SC.

Área Temática: Saúde
Público-alvo:  Profissionais e alunos da área da saúde, agricultoras, pastoral da 
saúde, agentes comunitários.

Cidade: Palmitos e Mondaí

Carga horária: 80h

Vagas: 20

Responsável: Kiciosan da Silva Bernardi

E-mail: kiciosan@yahoo.com.br

Telefone: (47) 3481-7661

Tantra Yoga como Promotora 
da Saúde Integral

         Aulas de Tantra Yoga para toda a comunidade. A aula tem duração de uma 
hora e trinta minutos e inclui exercícios de concentração, alongamento, força e 
equilíbrio, automassagem e relaxamento. Acontece todas as segundas-feiras, as 
sete horas da noite, na sala 03 do curso de graduação em enfermagem. As aulas 
de Tantra Yoga são ministradas pela enfermeira Rita Maria Rebonato.

Área Temática: Saúde
Público-alvo:  Comunidade em geral, comunidade acdêmica: alunos, servidores 
e terceirizados.

Cidade: Chapecó

Carga horária: 80h

Vagas: 30

Responsável: Kiciosan da Silva Bernardi

E-mail: kiciosan@yahoo.com.br

Telefone: (49) 3289-9316
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Oficina de Indicadores 
Socioeconômicos e Financeiros

             Apresentar indicadores básicos relacionados à realidade socioeconômica 
municipal e regional, explicando os significados das variáveis associadas aos 
indicadores, bem como apresentar os números associados, para promover o 
debate em torno do desempenho municipal/regional em termos econômicos, 
sociais e de finanças públicas.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Servidores públicos, representantes municipais/regionais e comu-
nidade em geral.

Cidade: Caçador e Itá

Carga horária: 3h

Vagas: 20

Responsável: Ivoneti da Silva Ramos

Telefone: (48) 3664-8224

Alimenta Seguro

         O evento visa conscientizar as pessoas envolvidas na produção e comer-
cialização de alimentos quanto à segurança dos alimentos, além de possibilitar 
a troca de experiências e conhecimentos entre os participantes do mesmo 
(alunos, professores, empresas, colaboradores) e os palestrantes, sendo estes 
representantes de empresas ou especialistas da área de alimentos. 

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Palestrantes da área de alimentos, manipuladores de alimentos, 
discentes e docentes.

Cidade: Pinhalzinho

Carga horária: 2h

Vagas: 20

Responsável: Darlene Cavalheiro

Telefone: (49) 2049-9601
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Treinamento para Manipuladores 
de Alimentos

             O treinamento será realizado de forma presencial e serão ministradas au-
las abordando os seguintes conteúdos: Contaminação e Micro-organismos; Boas 
Práticas de Fabricação e Higiene dos Manipuladores; Higiene dos Alimentos e 
Superfícies; Demonstração de alguns micro-organismos em microscópio e testes 
de swabs em superfícies não higienizadas e após higienização a fim de mostrar a 
contaminação por micro-organismos. 

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Manipuladores de alimentos de empresas (indústria e serviços), 
agroindústrias e escolas.

Cidade: Chapecó e Pinhalzinho

Carga horária: 16h

Vagas: 10

Responsável: Lucíola Bagatini

Telefone: (49) 2049-9591

Meditação e Dança Circular Sagrada 
na Promoção da Saúde

         Através da roda de dança circular sagrada proporcionar aos participantes 
espaço de relaxamento e concentração. A dança circular sagrada é meditação 
em movimento. A atenção inical aos passos e posteriormente a música, estimula 
o participante a manter o foco no omento, desenvolvendo a habilidade da aten-
ção. Na roda de dança há o momento de relaxamento induzido e meditação. 
Cada encontro tem duração de 90 minutos aproximadamente.

Área Temática: Comunicação
Público-alvo:  Comunidade acadêmica: docentes, discentes e técnicos universi-
tários.

Cidade: Pinhalzinho

Carga horária: 80h

Vagas: 25

Responsável: Kiciosan da Silva Bernardi

E-mail: kiciosan@yahoo.com.br

Telefone: (49) 9912-99686
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Serrana
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Avanços e Desafios no Processo de 
Produção de Sementes em Santa Catarina 

             A semente é o principal componente para a produção agrícola, e deve 
ter elevados padrões de qualidade. Para a produção de sementes com elevados 
padrões é necessário conhecimento das técnicas de produção de cada espécie, 
conhecimento da legislação, e um monitoramento constante da qualidade das 
sementes produzidas. Como exigência legal e para possibilitar a comercialização, 
as sementes devem ser avaliadas e certificadas quanto a sua qualidade por um 
laboratório credenciado ao MAPA.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Produtores, cooperativas, empresas produtoras de semente, 
responsaveis técnicos, analistas.

Cidade: Lages

Carga horária: 180h

Vagas: 100

Responsável: Cileide Maria Medeiros Coelho Arruda de Souza

E-mail: cileide.souza@udesc.br

Telefone: (49) 3289-9172

Programa de Extensão do Hospital de Clínicas 
Veterinaria Prof. Lauro Ribas Zimmer

         O Programa de Extensão do Hospital de Clínicas Veterinaria Prof. Lauro 
Ribas Zimmer tem por objetivo pretar serviço na área de atendimento clínico 
e cirúrgico para animais de pequeno porte, grande porte e silvestres. Além do 
atendimento de clínica geral, várias especialidades são contempladas, como 
dermatologia, cardiologia, diagnóstico por imagem, laboratório clínico e oftal-
mologia.

Área Temática: Saúde
Público-alvo:  Proprietários de animais da cidade de Lages e região.

Cidade: Lages

Carga horária: 2000h

Responsável: Paulo Eduardo Ferian

Telefone: (49) 3289-9120



38

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

Avaliação Cardiológica Veterinária
             Objetiva-se o oferecimento de serviço especializado e de alta qualida-
de para o auxílio diagnóstico cardiológico de pequenos e grandes animais 
atendidos no Hospital de Clínicas Veterinárias da UDESC, em clínicas veterinárias 
particulares e por médicos veterinários autônomos, abrangendo a comunidade 
do município de Lages/SC e Região.

Área Temática: Saúde
Público-alvo:  Médicos veterinários e comunidade de Lages e Região; acadêmi-
cos e docentes do CAV/UDESC.

Cidade: Lages

Carga horária: 660h

Vagas: 100

Responsável: Leticia Andreza Yonezawa

Telefone: (49) 3289-9254

Amigo do Carroceiro
         O Programa Amigo do Carroceiro é desenvolvido por acadêmicos de Me-
dicina Veterinária no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) do CAV - UDESC em  
Lages-SC. O objetivo é a melhorar as condições de vida dos trabalhadores que  
utilizam a carroça como fonte de renda, proporcionando atendimento clínico  e 
cirurgico, casqueamento e ferrageamento dos equinos e a distribuição de sal  
mineral e ração concentrada.

Área Temática: Trabalho
Público-alvo:  Carroceiros, acadêmicos, docentes e pós-graduandos de Medicina  
Veterinária, Medicina e Odontologia.

Cidade: Lages

Carga horária: 1760h

Vagas: 50

Responsável: Joandes Henrique Fonteque

Telefone: (49) 3289-9254
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Parasitologia Animal -Diagnóstico 
de Rotina e Assistência Técnica

            Realizar diagnósticos das enfermidades parasitarias de animais domésti-
cos para atender criadores do Estado, técnicos que atuam junto aos produtores 
rurais e clínicas veterinárias e programas especiais do CAV: Hospital de Clínica 
Veterinária, Bovinocultura de Leite, Suinocultura, Ovinocultura Equinocultura , 
Avicultura e Cunicultura. Presta assistência técnica a produtores da região e do 
Estado com a finalidade de melhorar o controle das enfermidades parasitárias.

Área Temática: Saúde
Público-alvo:  Produtores rurais, HCV e setores de produção de animais do CAV/
UDESC.

Cidade: Lages

Carga horária: 120h

Vagas: 500

Responsável: Anderson Barbosa de Moura

Telefone: (48) 3664-8347

Projeto de Acompanhamento Clínico e 
Cirurgico em Grandes Animais

         O objetivo é buscar a integração entre a comunidade e o órgão público a  
partir da realização de atendimentos clínico e cirúrgicos aos grandes animais,  
ruminantes e equídeos no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) do Centro de  
Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina  
(UDESC).

Área Temática: Trabalho
Público-alvo:  Acadêmicos, residentes, pós-graduandos de veterinária, proprietá-
rios de animais de grande porte.

Cidade: Lages

Carga horária: 800h

Vagas: 50

Responsável: Joandes Henrique Fonteque

Telefone: (48) 9847-53759
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Assistência ao Produtor Rural na Prevenção de 
Danos às Edificações e Benfeitorias 

Devido à Catástrofes Naturais
             Santa Catarina está sendo cada vez mais afetada por ventos extremos e a 
maioria dos proprietários rurais não sabe como agir ou desconhecem as causas 
de quedas das instalações. A presente ação visa diagnosticar preventivamente as 
edificações e suas estruturas; elaborar e divulgar via banco de dados os colapsos 
visando melhor planejamento, prevenção e políticas públicas; assistência técnica 
in loco. Espera-se com essa ação minimizar perdas físicas e econômicas e integri-
dade de vidas.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Agricultores, cooperativas, agricultura familiar e empreendimentos 
agrícolas.

Cidade: Diversas

Carga horária: 2500h

Vagas: 100

Responsável: Carlos Augusto de Paiva Sampaio

Telefone: (49) 3289-9125

Solo na Escola - UDESC

         O programa de extensão SOLO NA ESCOLA/UDESC, propõe ações voltadas a 
estudantes de todos os níveis, para conhecer o tema solos e capacitar professo-
res do ensino fundamental e médio a compreender e ensinar o tema solos. As 
ações serão: AÇÃO 1: “Expansão do Museu de Solos de Santa Catarina. AÇÃO 2: 
“Programa de visitações acompanhadas”. 3: “Diagnóstico de aprendizagem dos 
estudantes e Cursos de Capacitação para educadores”.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Alunos do ensino fundamental, médio, escolas técnicas e de 
graduação.

Cidade: Lages

Carga horária: 5h

Vagas: 100

Responsável: Jackson Adriano Albuquerque

E-mail: www.solos-sc.com.br

Telefone: (49) 3289-9158
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Avanços e Desafios no Processo de 
Produção de Sementes em Santa Catarina 

             A semente é o principal componente para a produção agrícola, e deve 
ter elevados padrões de qualidade. Para a produção de sementes com elevados 
padrões é necessário conhecimento das técnicas de produção de cada espécie, 
conhecimento da legislação, e um monitoramento constante da qualidade das 
sementes produzidas. 

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Responsável técnico, produtores de sementes, CIDASC, Ministério 
da Agricultura.

Cidade: Lages

Carga horária: 180h

Vagas: 50

Responsável: Cileide Maria Medeiros Coelho Arruda de Souza

Telefone: (49) 3289-9172

Exames Laboratoriais em Auxílio ao Diag-
nóstico de Pacientes Médico Veterinários

         A patologia clínica veterinária é uma verdadeira ferramenta no auxílio ao 
diagnóstico de diversas patogenias que acometem os animais domésticos e sel-
vagens. Desta forma, exames como hemograma, bioquímica clínica, urinálise e 
análise de líquidos corporais, podem auxiliar de forma decisiva para um diagnós-
tico correto e, consequentemente, para o sucesso do tratamento e prognóstico , 
prestando um serviço à comunidade. 

Área Temática: Saúde
Público-alvo:  Profissionais médico veterinários e comunidade serrana.

Cidade: Lages

Carga horária: 1280h

Vagas: 30

Responsável: Mere Erika Saito

Telefone: (49) 3289-9282
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Educação Ambiental e Agroecologia - Formação 
e Capacitaçao de Recursos Humanos

             O objetivo do programa é o de envolver a comunidade escolar, formar e 
capacitar pessoas de todas as idades e de todos os níveis profissionais e sociais 
para a construção do conhecimento tendo em vista a realidade local e regional. 
Através de aulas, visitas técnicas, reuniões, cursos, oficinas e palestras serão 
desenvolvidas ações que visam melhorar a condição humana e a produção 
de alimentos saudáveis sem causar impactos negativos ao meio ambiente e à 
qualidade de vida.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Acadêmicos e professores do CAV,  da rede municipal de ensino,  
Agricultores e comunidade em geral.

Cidade: Lages

Carga horária: 180h

Vagas: 300

Responsável: Mari Ines Carissimi Boff

Telefone: (49) 3289-9170

Reeducação Alimentar em 
Escolas Urbanas de Lages - SC

         O Programa tem por objetivo enfatizar sobre os princípios da educação ali-
mentar, da alimentação saudável e de uma boa higiene dos alimentos, pois uma 
alimentação adequada é de fundamental importância durante toda a vida, para 
manutenção da saúde e do bem-estar do indivíduo. Além dos ensinamentos 
recebidos na própria escola, as crianças também aproveitaram para transmití-los 
aos pais e familiares, atingindo desta forma um maior número de pessoas.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Alunos de ensino fundamental, professores participantes, direto-
res das escolas, pais e familiares. 

Cidade: Lages

Carga horária: 3000h

Vagas: 700

Responsável: Cristiane Pellizzaro Batalha

Site: cav.udesc.br

Telefone: (49) 3289-9140
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Curso de Piscicultura

             A ação consistirá de um curso de piscicultura com foco na produção de 
trutas, que será realizado no Centro de Ciências Agroveterinárias da Universida-
de do Estado de Santa Catarina. Serão abordados temas como: situação atual da 
truticultura, nutrição e alimentação de trutas, manejo sanitário na truticultura, 
reprodução de trutas e produção em sistemas de recirculação de água.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Técnicos e produtores interessados na produção de peixes.

Cidade: Lages

Carga horária: 8h

Vagas: 40

Responsável: Thiago El Hadi Perez Fabregat

Telefone: (49) 3289-9153

Usos Potenciais da Biodiversidade da Flora 
Campestre Nativa na Serra Catarinense

         Apresentar e discutir a diversidade potencial de uso sustentável da biodi-
versidade da vegetação campestre nativa na Serra Catarinense em busca de usos 
econômicos potenciais para as espécies nativas, com o manejo sustentável e a 
conservação pelo uso. Serão abordados exemplos de recursos não-madeiráveis 
como plantas ornamentais, alimentícias, medicinais, corantes, fontes de fibras e 
com valor cultural. Ocorrerá aulas teóricas e práticas de campo, com reconheci-
mento de famílias e espécies.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Estudantes de graduação e pós-graduação e professores das redes 
municipal, estadual e federal.

Cidade: Lages

Carga horária: 16h

Vagas: 20

Responsável: Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi

E-mail: roseli.bortoluzzi@udesc.br

Telefone:  (49) 3289-9190
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Ações na Área de Fruticultura e 
Floricultura

             O Programa inclui ações de extensão nas áreas de Fruticultura, Floricul-
tura, Enologia  e Plantas Medicinais. Os projetos pertencentes a este programa 
são desenvolvidos no CAV, em Lages, SC, e visam levar novas tecnologias a 
produtores, técnicos e leigos, principalmente na área da fruticultura. As ações se 
desenvolvem através de dias de campo, treinamentos, ações em escolas, manu-
tenção de horto e pomar didático, realização de mini-cursos, palestras e eventos 
sobre fruticultura e enologia. 

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Comunidade em geral, produtores, técnicos, estudantes de gradu-
ação e pós-graduação.

Cidade: Lages

Carga horária: 8h

Vagas: 15

Responsável: Aike Anneliese Kretzschmar

Telefone: (49) 3289-9159
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Sul Catarinense



46

CARTA DE SERVIÇOS 2017/2

Habitação de Interesse Social - 
Caderno de Projetos

             A produção habitacional apresenta inúmeros exemplares que contribuem 
para questões definidoras de uma melhor qualidade de vida dos moradores. 
‘Habitação de Interesse Social - caderno de projetos’ visita esses projetos e 
promove a reflexão interativa sobre as possíveis contribuições para a atualidade, 
ampliando essa discussão para as pessoas com deficiência visual por meio de 
maquetes físicas.

Área Temática: Comunicação
Público-alvo:  Alunos da graduação em Arquitetura e Urbanismo (Udesc/Unisul), 
alunos da APAE e ACIC.

Cidade: Laguna

Carga horária: 3440h

Vagas: 30

Responsável: Gabriela Morais Pereira

E-mail: gabimorais_arq@hotmail.com

Telefone: (48) 9999-22128

Workshop: “Spirulina - Uma Nova 
Oportunidade ao Produtor Rural Catarinense”

        O Workshop tem como objetivo divulgar a nova tecnologia, sanar dúvidas e, 
principalmente, trocar experiências entre pesquisadores, profissionais da área, 
representantes de órgãos ambientais, de fiscalização, registros e certificações, 
e produtores rurais. Assim, será possível absorver as demandas, dificuldade e 
soluções para extensão da tecnologia desenvolvida na UDESC.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Agricultores, pescadores, instituições governamentais, grupos 
comunitários.

Cidade: Laguna

Carga horária: 8h

Vagas: 40

Responsável: Fábio de Farias Neves

Telefone: (49) 9912-99686
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Dança é Vida
             O programa Dança é Vida busca aproximar os moradores de Laguna 
da Dança. O programa oferece gratuitamente diversas modalidades de dança 
como: dança de salão, jazz, video dance, dança mix e yoga. Além de aulas de 
dança o programa oferece à cidade de Laguna uma mostra de dança voltada 
para grupos locais mostrarem seus trabalhos.

Área Temática: Cultura
Público-alvo:  Comunidade da cidade de Laguna e região a partir de 16 anos.

Cidade: Laguna

Carga horária: 24h

Vagas: 50

Responsável: Eric Zettermann Dias de Azevedo

Telefone: (49) 9912-99686

Línguas: cursos livres de idiomas
         O Programa de Extensão “Línguas: cursos livres de idiomas” vem desde 
2016 oferecendo cursos de idiomas gratuitos para a comunidade lagunense. 
Os cursos são: Inglês (infantil, jovem, adulto iniciante e adulto intermediário), 
Espanhol (infantil e adulto iniciante), Italiano (adulto iniciante) e Francês (adulto 
iniciante). Os cursos são anuais, pois isso as inscrições acontecem sempre no 
mês de março.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Comunidade lagunense em geral: crianças, jovens e adultos.

Cidade: Laguna

Carga horária: 60h

Vagas: 120

Responsável: Renata Rogowski Pozzo

Telefone: (48) 3647-7897
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Pré-vestibular Comunitário para Estudan-
tes da Rede Pública de Laguna e Região

         O pré-vestibular comunitário consiste em um cursinho gratuito oferecido 
pela Udesc Laguna aos estudantes da rede pública de Laguna e região. As aulas 
acontecem nas dependências da Udesc Laguna de segunda a sexta (das 19h 
às 22h), no segundo semestre durante os meses de setembro e outubro. As 
disciplinas oferecidas são: matemática, física, química, geografia, biologia, inglês, 
espanhol, história, literatura e gramática e redação.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Estudantes da rede pública, com preferência para os que estão 
cursando o 3° ano do ensino médio.

Cidade: Laguna

Carga horária: 120h

Vagas: 50

Responsável: Renata Rogowski Pozzo

Telefone: (48) 3647-7897

Arquitetos Rebeldes: II simpósio sul
brasileiro sobre as políticas da habitação

         Em 2017, a segunda edição do Arquitetos Rebeldes (18 e 19 de agosto), 
busca configurar-se como um espaço-tempo para imaginar alternativas diferen-
tes das impostas por esta realidade, entretanto, nesta realidade: reconhecer as 
possibilidades dentro das restrições do Brasil contemporâneo. Ampliar, portanto, 
nossa visão do possível. O evento é co-organizado pelo Programa de Extensão 
Emtrosa e o Projeto de Extensão Revista Canteiro.

Área Temática: Direitos Humanos/Justiça
Público-alvo:  Estudantes, professores, profissionais e militantes de movimentos 
sociais.

Cidade: Laguna

Carga horária: 20h

Vagas: 200

Responsável: Renata Rogowski Pozzo

Telefone: (48) 3647-7897
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Agenda de Cinema do Cine Mussi
         Desde junho de 2017, a Udesc Laguna (mediante o Programa de Exten-
são Cidade Reencontrada), em parceria com o Cineclube Laguna (IPHAN) e o 
Sesc, está fazendo a programação de cinema da sala do Cine Mussi. As sessões 
acontecem todas as quartas (às 14h e às 20h) e domingos (às 20h), e são sempre 
gratuitas.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Comunidade lagunense em geral, crianças e adultos.

Cidade: Laguna

Carga horária: 2h

Vagas: 200

CERES Cultural
         ORTHOGONAL – apresentações musicais realizadas pela banda Orthogonal, 
que e executa os grandes clássicos do Rock and Roll. ACÚSTICO – apresentação 
de músicas executadas no formato acústico (voz e violões); MÚSICA NA COMU-
NIDADE - projeto executado desde 2013, que realiza apresentações musicais em 
locais variados da cidade de Laguna e Região, tais como praças, escolas, creches 
e asilo.

Área Temática: Cultura
Público-alvo:  Moradores do município de Laguna, escolas, creches, asilos, 
igrejas.

Cidade: Laguna

Carga horária: 1h

Vagas: 1

Responsável: Neilson Luiz Ribeiro Modro

Telefone: (48) 9168-7383

Responsável: Renata Rogowski Pozzo

Telefone: (48) 3647-7897
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Nada é Lixo
         Com base na Agenda 21, e nas normas da ISO 14000, a presente proposta se 
destina a elaborar um sistema de gestão ambiental para Instituição de forma a 
contribuir com a sustentabilidade. Também, desenvolver ações de conscientiza-
ção ambiental e reutilização de materiais junto ao público interno da Univer-
sidade e comunidade local, através da realização de atividades de educação 
ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos e planejamento ambiental.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Público interno da universidade e comunidade de Laguna.

Cidade: Laguna

Carga horária: 10h

Vagas: 50

Responsável: Eduardo Nogueira Giovanni

Site: http://nadaelixo.wixsite.com/terra

Telefone: (51) 9819-80987

Cultivando Gente Boa
         O objetivo é a implantação de um programa de educação ambiental em 
comunidades de pescadores artesanais de Laguna. Ações de conscientização 
ambiental são realizadas buscando a mobilização comunitária. Acreditamos que 
por meio da participação ativa, consciente e crítica da comunidade na gestão 
ambiental, é possível encontrar alternativas para as questões socioambientais. 
Temos a expectativa de que o aprendizado seja mútuo entre sociedade e univer-
sidade na execução desse programa de extensão.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Comunidade, associações e colônias de pescadores artesanais.

Cidade: Laguna

Carga horária: 640h

Vagas: 250

Responsável: Micheli Cristina Thomas

E-mail: michelict@gmail.com

Telefone: (48) 9967-87172
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Vale do Itajaí
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Ciência na Escola

            O projeto Ciência na escola faz parte do programa de extensão UDESCO-
LA. O projeto tem como objetivo fundamental apresentar experimentos científi-
cos simples a alunos do ensino fundamental, buscando incentivar a curiosidade 
científica, fomentando o gosto pela ciência e promovendo educação ambiental. 
Em resumo, são experiências relacionadas à química geral, biologia e física do 
cotidiano apresentadas de forma descontraída. 

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Alunos do ensino fundamental (6º ao 9º) ano e médio da região do 
Vale norte do Itajaí.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 2h

Vagas: 40

Responsável: Priscila Natasha Kinas

Telefone: (48) 3664-8677

Curso Básico em Gestão de 
Riscos e Desastres

         Curso à distância (EAD), e em seu desenvolvimento apresenta 5 etapas: Eta-
pa 1 - Cenários de desastres; Etapa 2 - Introdução à Gestão de riscos e desastres 
(GRD); Etapa 3 - Estrutura da Proteção e Defesa Civil no Brasil; Etapa 4 - Como o 
cidadão pode participar da proteção e defesa civil do seu município; e Etapa 5 - 
Desenvolvimento de um projeto em redução de riscos e desastres. 

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Agentes de Proteção e Defesa Civil, Voluntários, Gestores públicos, 
Vereadores e Comunidade.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 20h

Vagas: 200

Responsável: Marino Luiz Eyerkaufer

Telefone: (47) 3357-8484
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Dia D

             O Dia D tem como objetivo oferecer um espaço lúdico em forma de ofici-
nas técnicas para alunos de ensino médio e egressos, para que possam conhecer 
os cursos oferecidos na UDESC do Alto Vale e também a divulgação do Vestibular 
de Verão. Divulgar as atividades na comunidade, fortalecendo a relação entre 
elas, por meio de palestras sobre assuntos pertinentes da UDESC como um todo.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Alunos de ensino médio e egressos de toda comunidade.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 9h

Vagas: 400

Responsável: Jaison Ademir Sevegnani

Telefone: (47) 3357-8484

Semeso

         O seminário de Engenharia de Software é um evento de integração entre 
a comunidade da região e a UDESC. A integração acontece por meio das ativi-
dades realizadas no seminário com o objetivo de promover o desenvolvimento 
e divulgação do curso de Engenharia de Softwar. A UDESC prima pelo conheci-
mento de seus acadêmicos e valoriza a troca de experiências entre empresa-uni-
versidade por meio de palestras e minicursos.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Alunos de Engenharia de Software e Comunidade em geral.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 9h

Vagas: 150

Responsável: Jaison Ademir Sevegnani

Telefone: (47) 3357-8484
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Incubadora ADERI

             Tem como finalidade aproximar os discentes e docentes da UDESC da 
economia regional, promovendo seu desenvolvimento, por meio de ações rea-
lizadas em favor da comunidade empresarial da 14 SDR, em especial empresas 
incubadas na Agência de Desenvolvimento da Região de Ibirama (ADERI). Os 
objetivos específicos são: orientar a iniciativa empreendedora de potenciais 
talentos da região; estabelecer condições de integração entre universidade, 
empresas, governo e comunidade.

Área Temática: Comunicação 
Público-alvo:  Comunidade regional da 14 SDR e empresas incubadas na ADERI.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 40h

Vagas: 7

Seminário do Terceiro Setor do 
Alto Vale do Itajaí

         Evento que está na sétima edição e que traz para o público em geral, espe-
cialmente gestores, voluntário e interessados no terceiro setor, temas relevantes 
para contribuir na gestão da organizações, na busca de recursos, nos aspectos 
contábeis, captação e gestão de voluntários e também melhorar o relaciona-
mento com atuais e futuros apoiadores.

Área Temática: Trabalho
Público-alvo:  Gestores de organizações da Sociedade Civil, gestores públicos, 
voluntários e estudantes.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 8h

Vagas: 120

Responsável: Sérgio Marian

Site: http://www.ceavi.udesc.br/

Telefone: (47) 3357-8484

Responsável: Jaison Ademir Sevegnani

Telefone: (47) 3357-8484
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CESFI Social 

             O programa objetiva desenvolver um levantamento de reciclados produ-
zidos na cidade e o respectivo potencial econômico. Concomitante e articulada 
com outras ações, o “Projeto e desenvolvimento piloto de um sistema de coleta” 
tem por objetivo desenvolver um modelo de um sistema de coleta móvel que 
permita coletar dados in loco sobre o impacto na mobilidade de Balneário 
Camboriú. 

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Movimentos Sociais, Organizações Não-Governamentais (ONGs/
OSCIPs) grupos comunitários.

Cidade: Balneario Camboriú

Carga horária: 2000h

Vagas: 100

Responsável: Oseias Alves Pessoa

E-mail: oseias.pessoa@udesc.br

Telefone: (47) 3398-6484

Laboratório de Indicadores de 
Governança Pública

         O foco do laboratório sustenta-se em duas ambições: 1) Desenvolver indica-
dores para o acompanhamento das ações de governo. 2) Divulgar os indicadores 
à população interessada por meio de um Blog. Também serão realizadas oficinas 
e pequenos cursos com o intuito de facilitar o entendimento destes indicado-
res. As inscrições para as oficinas e cursos poderão ser realizadas no blog do 
programa.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  População dos Municípios da AMFRI (Associação dos Municípios 
da Foz do Rio Itajaí).

Cidade: Balneário Camboriú

Carga horária: 1200h

Vagas: 435

Responsável: José Carlos de Souza

E-mail: jose.souza@udesc.br

Telefone: (47) 3398-6595
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Laboratório de Inovação em 
Governo - LABGOV

             Dotar o CESFI de um Laboratório de Inovação em Governo, voltado para 
a abordagem de problemas complexos do setor público. Deverá possibilitar a 
formação de servidores e lideranças comunitárias  e oferecer ambientes adequa-
dos para as dinâmicas e novos processos de trabalho. O programa formentará a 
difusão de experiências exitosas em políticas públicas por meio de uma página 
na web.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Discentes, Servidores Públicos da AMFRI e Lideranças Vinculadas à 
ONGs da Região.

Cidade: Balneário Camboriú

Carga horária: 454h

Vagas: 176

Responsável: Luiz Ricardo de Souza

E-mail: luiz.souza@udesc.br

Telefone: (47) 3398-6484

Projeto Palestras Udescola

          O projeto palestras udescola é uma subdivisão do projeto UDESCOLA. 
O objetivo desta ação de extensão é realizar palestras sobre temas como 
Saneamento Básico, Recursos Naturais, Futuro Profissional, Desenvolvimento 
Tecnológico e Educação Ambiental,  conforme a área de formação e atuação do 
palestrante.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Alunos do Ensino Médio das Escolas da Região do Alto Vale do 
Itajaí.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 2h

Responsável: Jarbas Cleber Ferrari

Telefone: (47) 3357-8484
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Projeto Memórias de 
Uma Morada

            Realizar pesquisa histórica sobre a arquitetura da região, no sentido de 
identificar locais e edificações no território, cuja essência, valor e relacionamento 
da cultura e ambiente natural conferem identidade e singularidade à paisagem. 
Realizar registro fotográfico e de informações sobre seus antigos moradores e 
construção de maquetes das moradas em escala reduzida.

Área Temática: Cultura
Público-alvo:  Comunidade do Alto Vale. 

Cidade: Ibirama

Carga horária: 2h

Responsável: Jarbas Cleber Ferrari

Telefone: (47) 3357-8484

Qualificação em Tecnologia para Jovens 
Através do Ensino Lúdico e da Robótica

         Inclui as atividades de planejamento e preparação das aulas, elaboração de 
atividades, apresentações, atividades práticas em laboratório e realização das 
aulas. Esse projeto irá proporcionar que docentes do ensino fundamental e mé-
dio para aprender o pensamento computacional por meio da robótica para que 
possam multiplicar os conhecimentos adquiridos para seus alunos nas escolas 
em que trabalham. O curso será ofertado em duas turmas com aulas ofertadas 
semanalmente.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Professores de escolas de ensino fundamental, médio e técnico.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 40h

Vagas: 10

Responsável: Paulo Roberto Farah

Telefone: (47) 3357-8460
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Projeto Aprendizado de Lógica Compu-
tacional de Forma Lúdica para Jovens

             Inclui as atividades de planejamento e preparação das aulas, elaboração 
de atividades, apresentações, atividades práticas em laboratório, realização das 
aulas e avaliações. Esse projeto irá permitir que alunos do ensino fundamental 
aprendam lógica de programação de forma lúdica por meio do desenvolvimen-
to de jogos com a ferramenta Scratch. O curso será ofertado em duas turmas 
com aulas semanais.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Alunos de escolas de ensino fundamental, médio e técnico.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 40h

Vagas: 40

Responsável: Paulo Roberto Farah

Telefone: (47) 3357-8460

Projeto Aprendendo Programação de 
Forma Lúdica e Aplicada

         Inclui as atividades de planejamento e preparação das aulas, elaboração 
de atividades, apresentações, atividades práticas em laboratório, realização das 
aulas e avaliações. Esse projeto irá permitir que alunos do ensino fundamental e 
médio aprendam adquiram habilidades e competências para desenvolver apli-
cativos para dispositivos móveis híbridos para a plataforma Android utilizando a 
ferramenta MIT App Inventor. O curso será ofertado em duas turmas com aulas 
semanais.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Alunos de escolas de ensino fundamental, médio e técnico.
 
Cidade: Ibirama

Carga horária: 40h

Vagas: 40

Responsável: Marcelo de Souza

Telefone: (47) 3357-8460
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Projeto O Uso da Robótica de 
Forma Prática e Lúdica

             Inclui as atividades de planejamento e preparação das aulas, elaboração 
de atividades, apresentações, atividades práticas em laboratório, realização das 
aulas e avaliações. Esse projeto irá permitir que alunos do ensino fundamental 
e médio aprendam a montar e programar robôs por meio da ferramenta Lego 
MindStorm. O curso será ofertado em duas turmas com aulas semanais.

Área Temática: Educação
Público-alvo:  Alunos de escolas de ensino fundamental, médio e técnico.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 40h

Vagas: 10

Responsável: Geraldo Menegazzo Varela

Telefone: (47) 3357-8460

INTERação

         Com a intenção de solucionar ou minimizar parte das dificuldades, tais 
como: distância  geográfica do até então considerado pólo petroquímico nacio-
nal, o desconhecimento de grande parte da sociedade sobre o curso, profissão 
e a falta de interação entre acadêmicos, professores, profissionais e indústria, 
foi desenvolvido o programa “INTERação”. Tem como objetivo geral  difundir e 
fomentar o conhecimento relacionado a Engenharia de Petróleo.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo:  Alunos do Ensino Fundamental e Médio. Discentes, docentes e 
profissionais da área do petróleo.

Cidade: Balneário Camboriú

Carga horária: 3780h

Vagas: 395

Responsável: Carlos Eduardo Metzler de Andrade

E-mail: ado_joi@hotmail.com

Telefone: (47) 3398-6484
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Laboratório de Aprendizagem em 
Economia Social e Solidária - LABECOSOL

             O LabEcoSol é um programa de extensão universitária do CESFI, cujo o 
principal objetivo é desenvolver assessoria e formação voltada à promoção da 
economia social e solidária, com o intuito de favorecer o empreendedorismo 
autogestionário, de modo a gerar significativas contribuições para o desenvolvi-
mento sustensável e para a construção de um referencial teórico-metodológico 
para processos de formação e assessoria. 

Área Temática: Trabalho
Público-alvo:  Discentes, Servidores Públicos da AMFRI e Lideranças Vinculadas à 
ONGs e membros da comunidade.

Cidade: Balneário Camboriú

Carga horária: 3520h

Vagas: 120

Responsável: Luiz Filipe Goldfer Reinecke

E-mail: luiz.reinecke@udesc.br

Telefone: (47) 3398-6484

Laboratório da Inovação Social e 
Sustentabilidade

         Implementação do Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade que 
tem como objetivo central apoiar inovações sociais e a sustentabilidade na 
região, por meio da divulgação dos conceitos e ações em seminários abertos à 
comunidade pela capacitação de discentes, atores da sociedade civil. Será  com-
posto pelos seguintes projetos: 1) Implementação do Laboratório 2) Sustentabi-
lidade 3) Inovação Social.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo:  Atores sociedade civil, comunidade do entorno, voluntários de 
organizações sociais e discentes.

Cidade: Balneário Camboriú

Carga horária: 3520h

Vagas: 220

Responsável: Danilo José Alano Melo

E-mail: danilo.melo@udesc.br

Telefone: (47) 3398-6484
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Formação para Gestão Estratégica e a 
Nova Governança Pública

             Objetivo é formar equipes diretivas para a governança, aplicando um 
modelo de Gestão de Riscos e Desastres - GRD. Trata-se de um instrumento de 
gestão que de forma interinstucional, permite eliminar  ou reduzir os fatores 
de riscos, administrar os eventos adversos quando ele atuam em um cenário 
vulnerável, bem como recuperar cenários. Metodologia: oficinas, palestras e 
visitas in loco. 

Área Temática: Trabalho
Público-alvo:  Profissionais da defesa civil, Voluntários, gestores públicos e alunos 
da rede municipal e estadual.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 60h

Vagas: 200

Responsável: Marino Luiz Eyerkaufer

Telefone: (47) 3357-8484

Transparência Contábil em Entidades 
do Terceiro Setor

         Tem como objetivo orientar e auxiliar os gestores em suas rotinas adminis-
trativas, trabalhistas, financeiras e contábeis, visando a prestação de contas dos 
recursos recebidos. Pretende-se também participação intersetorial e comunitária 
que se pretende estimular com as ações desde programa, se inserem na atual 
mudança de paradigma da administração pública para a governança pública.

Área Temática: Trabalho
Público-alvo:  Gestores de Organizações da Sociedade Civil, gestores públicos e 
de empresas.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 30h

Vagas: 120

Responsável: Sérgio Marian

Telefone: (47) 3357-8484
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Capacitação de Gestores, Voluntários e 
Profissionais da Contabilidade

            Serão oferecidos cursos na área contábil, mais especificamente sobre 
cálculo da folha de pagamento e encargos sociais, escrita fiscal e contábil. Esta 
capacitação será feita com profissionais que atuam ou têm interesse em atuar 
em organizações da sociedade civil. Também serão oferecidos cursos de capaci-
tação para voluntários que atuem junto a defesa civil e também em organiza
ções sociais.

Área Temática: Trabalho
Público-alvo:  Público em geral interessado em atuar na área contábil de OSCs e 
também como voluntários.

Cidade: Ibirama

Carga horária: 30h

Vagas: 120

Responsável: Diego Rafael Stüpp

Telefone: (47) 3357-8484
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Carta de Serviços ao Cidadão Extensão 2017/1
CCT
Centro de Ciências Tecnológicas
Rua Paulo Malschitzki, s/ número
Zona Industrial Norte, Joinville/SC
(47) 3481-7900

CERES
Centro de Educação Superior da Região Sul
Rua Cel. Fernandes Martins, 270
Progresso, Laguna/SC
(48) 3647-7900

CEPLAN
Centro de Educação do Planalto Norte
Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180
Centenário, São Bento do Sul/SC
(47) 3647-0074

CESFI
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí
Ed. Magila, Av. Central, 413
Centro, Balneário Camboriú/SC
(47) 3398-6484

ESAG
Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi, Florianópolis/SC
(48) 3664-8200

FAED
Centro de Ciências Humanas e da Educação
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi, Florianópolis/SC
(48) 3664-8500

CAV
Centro de Ciências Agroveterinárias
Av. Luiz de Camões, 2009
Conta Dinheiro, Lages/SC
(49) 3289-9100

CEO
Centro de Educação Superior do Oeste
Rua Benjamin Constant, 84
Centro, Chapecó/SC
(49) 2049 – 9524

CEAD
Centro de Educação a Distância
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi, Florianópolis/SC
(48) 3664 -8400

CEART
Centro de Artes
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi, Florianópolis/SC
(48) 3664-8300

CEFID
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte
Rua Pascoal Simone, 358
Coqueiros, Florianópolis/SC
(48) 3664-8600

CEAVI
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822
Bela Vista, Ibirama/SC
(47) 3357-8484


