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AÇÕES DE EXTENSÃO - CAV/UDESC/LAGES – 2018/2019 

 

Programas de Extensão 

(cada programa composto por no mínimo três atividades diferentes) 

 

1 - Título da Ação: “Sistemas alternativos de abastecimento: avaliação e 

controle da potabilidade de água consumidas em propriedades rurais da serra 

catarinense” 

Resumo da Ação: A presente proposta tem como objetivo geral a avaliação de 

sistemas alternativos de abastecimento de água consumida em municípios 

localizados na serra catarinense, incluindo Rio Rufino, Ponte Alta, Correia Pinto 

e Urubici, observando os parâmetros físico-químicos da água consumida. O 

sistema de abastecimento e tratamento hídrico nas propriedades rurais nestes 

municípios está sendo operado de forma precária, afetando a potabilidade da 

água consumida por estas populações. Desta forma, nosso objetivo consiste 

em averiguar os sistemas de fornecimento e a potabilidade da água 

consumida. Além disso, o projeto fará uma análise epidemiológica sobre a 

presença de doenças gastrointestinais de veiculação hídrica dentro da 

população estudada. Após análise dos resultados realizaremos uma série de 

ações com a aplicação de políticas corretivas e direcionadas como: divulgação 

aos órgãos públicos competentes, realização de palestras, minicursos e 

oficinas para esclarecimento das melhores estratégias de consumo e 

tratamento de água, treinamento para desinfecção de caixas de água e 

reservatórios além de minicursos apontando os principais riscos à saúde 

causados por possíveis contaminações seguido de delineamento estratégico 

de tratamento. Com este conjunto de ações acreditamos promover a melhoria 

de qualidade de vida destas populações. Além disso, o projeto visa o 

enriquecimento da formação técnico-cientifica, profissional e social dos 

estudantes através de contato direto com as populações e condições 
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ambientais a que vivem além do desenvolvimento de alternativas que visem o 

melhoramento destas condições. 

Coordenadora: Prof.ª Carla Ivane Ganz Vogel 

Departamento: Departamento de Produção Animal e Alimentos 

Contatos: carla.vogel@udesc.br | (49) 3289-9257 

 

2 - Título da Ação: “Programa de Terapia Assistida por Animais CAV-UDESC” 

Resumo da Ação: A terapia assistida por animais (TAA) é uma prática que o 

animal é a principal forma do tratamento, objetivando promover benefícios 

sociais, emocionais, físicos ou cognitivos de pacientes humanos. Essa terapia 

se sustenta no princípio que o amor e a amizade que podem surgir entre seres 

humanos e animais geram inúmeros benefícios. Ela pode servir como auxílio 

no tratamento de diversas doenças como síndromes genéticas, hipertensão, 

hiperatividade, depressão, mal de Alzheimer, lesão cerebral, entre outras. A 

TAA deve ser orientada por profissionais da saúde habilitados e pode ser 

praticada por profissionais e voluntários devidamente treinados. Os animais 

devem ter o acompanhamento e avaliação de médico veterinário garantido o 

bom estado sanitário do animal e minimizando o potencial zoonótico. Deve-se 

zelar pelo bem-estar do animal terapeuta pois a qualidade de vida desses 

animais é fundamental para o bom funcionamento e obtenção de resultados da 

TAA. O presente projeto possui três ações: realizar a TAA em instituições na 

cidade de Lages e região, selecionar animais para realização da TAA e 

realização de aulas de conscientização da TAA. 

Coordenador: Prof. Thiago Rinaldi Muller 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: thiago.muller@udesc.br | (49) 3289-9273 

 

3 - Título da Ação: “Oficina Socioambiental - Despertar e Conscientizar” 

Resumo da Ação: Considerando que a extensão auxilia na formação de 

profissionais melhores qualificados, através da relação e vivência do aluno com 

mailto:carla.vogel@udesc.br
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a comunidade, este programa visa devolver uma melhor socialização e 

integração dos alunos da graduação para com a sociedade através da 

conscientização socioambiental. As ações serão desenvolvidas em escolas da 

rede municipal e estadual de educação de Lages/SC, na Secretaria Municipal 

de Educação e na sede da Associação do Banco do Brasil (AABB). 

Inicialmente, em torno de 5.800 crianças serão contempladas, sendo estas 

propagadoras de questões socioambientais em suas comunidades locais. 

Propõe promover uma educação socioambiental através do conhecimento de 

práticas de cidadania, direitos e deveres dos cidadãos, habilidades e atitudes 

voltadas para a preservação do meio ambiente, promovendo assim uma 

formação consciente e participativa. No entanto, serão desenvolvidas 

atividades na forma de oficinas e dinâmicas, trabalhos manuais, jogos 

educativos e interativos, cursos de formação, etc. As ações desenvolvidas vêm 

de encontro aos interesses e às expectativas para assegurarmos uma vida 

saudável as gerações atuais e futuras, conscientizando-as em relação a 

diferentes questões, tais como: clima, meio ambiente, reciclagem de lixo, 

biodiversidade, compostagem, horta, entre outras. Mostrando o quanto são 

necessários os cuidados com o meio ambiente para minimizar impactos 

futuros, preparando-as, desde cedo, para cuidar bem da natureza de maneira 

consciente e de como as mesmas podem ser protagonistas de ações coletivas 

de preservação ambiental. Dessa forma procurar-se-á mostrar-lhes o seu papel 

no ambiente natural, sensibilizá-las quanto à problemática ambiental e incutir-

lhes noções a respeito do desenvolvimento sustentável. 

Coordenadora: Prof.ª Claudia Guimarães Camargo Campos 

Departamento: Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Contatos: claudia.campos@udesc.br | (49) 3289-9244 

 

4 - Título da Ação: “Solos de Santa Catarina: ações para sua preservação” 

Resumo da Ação: Os solos apresentam ampla variabilidade nos seus 

atributos, oriunda dos processos de formação (material de origem, clima, 

mailto:claudia.campos@udesc.br
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tempo, relevo e organismos vivos). O conhecimento dos solos é necessário 

para planejar o uso do solo de área urbanas e rurais. O objetivo do presente 

programa visa realizar três ações: AÇÃO 1 ANÁLISE FÍSICA DO SOLO E 

PRODUÇÃO VEGETAL, objetiva realizar análise física do solo para 

agricultores e empresas agrícolas, a qual é necessária para o zoneamento 

agrícola de riscos climáticos, prevista na Instrução Normativa 2 de 2008 do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. A AÇÃO 2 DIVULGAÇÃO 

DE CONHECIMENTOS SOBRE SOLOS DE SANTA CATARINA objetiva 

selecionar, organizar e publicar no site www.solos-sc.com.br estudos 

realizados pela equipe e por outros pesquisadores temas atuais nas áreas 

Agronomia e Engenharia Florestal, com foco no Estado de Santa Catarina. A 

AÇÃO 3 DESCOBRINDO OS PROCESSOS QUE OCORREM NOS SOLOS 

COM EXPERIMENTOS DIDÁTICOS objetiva montar e divulgar experimentos 

para demonstrar processos que ocorrem nos solos, como infiltração, 

drenagem, lixiviação, erosão hídrica, compactação e desenvolvimento de 

raízes. Estes experimentos ficarão disponíveis no laboratório Didático do 

Departamento de Solos da UDESC. Deste modo, o programa Solos de Santa 

Catarina: Ações para sua preservação, objetiva caracterizar e classificar solos, 

divulgar resultados de ensino, pesquisa e extensão, e demonstrar processos 

através de experimentos demonstrativos. Com isso, espera-se que ao final da 

ação, o projeto consiga atingir um público abrangente e que busca 

conhecimentos em ciência do solo, como os Estudantes do ensino médio, 

Agronomia e Engenharia Florestal. 

Coordenador: Prof. Jackson Adriano Albuquerque 

Departamento: Departamento de Solos e Recursos Naturais 

Contatos: jackson.albuquerque@udesc.br | (49) 3289-9158 

 

5 - Título da Ação: “Educação Ambiental e Agroecologia - Formação e 

Capacitação de Recursos Humanos” 

mailto:jackson.albuquerque@udesc.br


 
 

Universidade do Estado de Santa Catarina 
Centro de Ciências Agroveterinárias 

Direção de Extensão 
 

 
 

 

 
Av. Luiz de Camões, 2090 - Conta Dinheiro - Lages/SC 

Fones: (49) 3289-9138 / (49) 3289-9205 | dex.cav@udesc.br 

Resumo da Ação: Este projeto trata-se de uma iniciativa que visa disseminar 

junto a um público amplo as bases científicas da construção do conhecimento 

sobre o meio ambiente e da produção de alimentos de forma sustentável. Um 

dos papéis da Educação Ambiental é melhorar a condição humana, tornando 

as pessoas mais críticas, produtivas e capazes de tomar decisões em relação a 

fatores socioambientais. A Agroecologia, através de seus princípios contribui 

de forma efetiva no equilíbrio e sustentabilidade dos ecossistemas 

agropecuários e urbanos, assim como a homeopatia vai muito além de uma 

ferramenta de manejo dentro da produção orgânica/agroecológica de 

alimentos. Assim é necessário 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, 

regional e até global. Através de aulas, visitas técnicas, reuniões, cursos, 

oficinas de capacitação e palestras serão desenvolvidas ações que visam 

incentivar e colaborar para a formação e capacitação de recursos humanos 

envolvidos com a área de educação ambiental e na produção de alimentos sob 

sistemas que não causem impactos negativos ao nível social, econômico e 

ambiental. Promovendo desta forma o bem-estar da comunidade em geral. 

Serão adotadas metodologias que mostrem de maneira simples e clara a 

organização e aplicação dos conhecimentos locais possibilitando cada 

indivíduo a participar de maneira responsável nas decisões comunitárias e 

pessoais, que digam respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida. 

Coordenadora: Prof.ª Mari Inês Carissimi Boff 

Departamento: Departamento de Agronomia 

Contatos: mari.boff@udesc.br | (49) 3289-9170 

 

6 - Título da Ação: “Diagnóstico anatomohistopatológico em animais, 

orientação técnica a veterinários e produtores de bovinos, ovinos, equinos e 

suínos e palestras a produtores rurais e veterinários na área de sanidade 

animal” 

mailto:mari.boff@udesc.br


 
 

Universidade do Estado de Santa Catarina 
Centro de Ciências Agroveterinárias 

Direção de Extensão 
 

 
 

 

 
Av. Luiz de Camões, 2090 - Conta Dinheiro - Lages/SC 

Fones: (49) 3289-9138 / (49) 3289-9205 | dex.cav@udesc.br 

Resumo da Ação:  Ação 1: A proposta visa coletar dados epidemiológicos, 

sinais clínicos, realização de necropsias com observação de lesões 

macroscópicas, coleta de amostras e processamento destas para exame de 

histopatologia. Ação 2: De posse do diagnóstico será emitido laudo ao 

remetente ou/ao proprietário com orientação técnica principalmente para a 

tomada de medidas profiláticas. Também serão efetuadas palestras sobre 

temas como Plantas tóxicas, Deficiências minerais e Doenças infecciosas em 

bovinos, ovinos e equinos e doenças de origem infecciosas e nutricional na 

área de suinocultura, de acordo com cada situação regional. Ação 3: Aos 

acadêmicos da graduação e Pós-Graduação em medicina veterinária serão 

repassadas em aulas e ou, palestras as informações referentes aos 

diagnósticos efetuados, bem como, para a área de pesquisa serão destinadas 

as informações pertinentes as doenças de animais. 

Coordenador: Prof. Aldo Gava 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: aldo.gava@udesc.br | (49) 3289-9165 

 

7 - Título da Ação: “Caminhos da Saúde” 

Resumo da Ação:  O aumento dos índices de abuso de drogas e álcool no 

Brasil configura uma situação complexa, que envolve uma série de problemas 

sociais, econômicos, culturais e de saúde. Na prevenção do uso indevido de 

drogas entre estudantes, as escolas e as universidades desempenham um 

papel muito importante e devem assumir a responsabilidade de desenvolvendo 

um conjunto de ações articuladas que busquem a valorização da vida e o 

desenvolvimento dos jovens. Este programa possui quatro ações que ocorrerão 

em 2018 e 2019, como segue: Ação 1- Semana de Capacitação Docente: 

Circuito de palestras direcionadas a capacitação do Professor que abordarão a 

Comunicação não violenta, Evasão escolar, Orientação profissional, Uso de 

álcool e outras drogas, entre outros. Ação 2- Nossos Calouros: Alertar os 

alunos novos sobre as perdas na vida pessoal e no processo ensino 

mailto:aldo.gava@udesc.br
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aprendizado que o uso e abuso de drogas e álcool geram. Abordará também 

os desafios da vida fora do núcleo familiar. Esta ação durará 6 semanas e terá 

o formato de oficinas Ação 3- Evento II Encontro Caminhos da Saúde Ciclo de 

palestras e oficinas abertas à comunidade acadêmica e externa. As palestras 

terão temas relacionados aos danos à saúde do uso de álcool e outras drogas, 

violência e saúde emocional. Ação 4- Meus talentos: Convite aos acadêmicos 

para mostrar seus talentos artísticos (músicos, pintores, poetas…). Usando os 

talentos artísticos como ferramenta de interação entre acadêmicos e fonte de 

alivio emocional. 

Coordenadora: Prof.ª Mari Lucia Campos 

Departamento: Departamento de Solos e Recursos Naturais 

Contatos: mari.campos@udesc.br | (49) 3289-9222 

 

8 - Título da Ação: “Lixo Orgânico Zero em Lages-SC” 

Resumo da Ação: Organizar e coordenar as três ações de extensão do CAV 

que apresentam, em comum, o trabalho com hortas e resíduos orgânicos no 

município de Lages e seu entorno. Estes projetos compreendem a prática da 

compostagem com a utilização de resíduos orgânicos de casas, escolas, 

condomínios, comércio e indústria, cultivo de mudas para distribuição nas 

entidades participantes e orientações técnicas e acompanhamento de hortas 

coletivas urbanas. Lixo Orgânico Zero: o objetivo deste projeto é divulgar e 

estabelecer sistemas simples e de baixa tecnologia para a degradação 

ambientalmente correta do resíduo orgânico na sua origem. A separação do 

lixo orgânico, em relação ao restante do lixo potencialmente reciclável, e a 

destinação para processos simples de destruição deste lixo, deveria ser uma 

prática diária em toda a cidade. Produção de mudas de hortaliças: o objetivo 

desse projeto é o cultivo de mudas de hortaliças para serem distribuídas nas 

escolas e entidades participantes do projeto. O cultivo dessas mudas será 

realizado nos canteiros onde a compostagem foi realizada, aproveitando o 

conteúdo nutricional fornecido pelo biocomposto produzido a partir da 

mailto:mari.campos@udesc.br
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degradação do material orgânico. Desenvolvimento de Hortas urbanas: Os 

alunos, professores e funcionários das instituições atendidas recebem 

orientação sobre as técnicas de cultivo de hortaliças e efetuam o uso das 

mesmas na prática, na horta coletiva. Os alimentos produzidos na horta são 

destinados ao consumo interno e fazem parte das refeições diárias das 

crianças que integram a instituição, dessa forma também trabalhando o valor 

nutricional das hortaliças. 

Coordenador: Prof. Germano Güttler 

Departamento: Departamento de Agronomia 

Contatos: germano.guttler@udesc.br | (49) 3289-9157 

 

9 - Título da Ação: “Programa de Extensão Amigo do Carroceiro” 

Resumo da Ação: O Programa é desenvolvido há mais de 10 anos pelos 

acadêmicos de Medicina Veterinária do CAV-UDESC, com o objetivo de 

proporcionar melhores condições de vida, de trabalho e fornecer conhecimento 

cultural aos carroceiros, favorecer o associativismo, bem como proporcionar o 

“bem-estar animal” aos equinos utilizados na tração animal. Busca melhorar a 

renda familiar, fornecer noções de cidadania e cuidados ambientais aos 

carroceiros. Oferece aos acadêmicos de Medicina Veterinária a oportunidade 

de aperfeiçoar o aprendizado e a aplicação dos conhecimentos teóricos 

adquiridos durante o curso na prática do manejo, semiologia e da clínica 

médica de equinos. Os equinos atendidos são submetidos a exames clínicos, 

controle Parasitológico, exames complementares e casqueamento e 

ferrageamento. São distribuídos ração comercial e sal mineral e apresentadas 

palestras pelos acadêmicos prestando informações básicas a respeito dos 

cuidados, do manejo e alimentação dos equinos, visando evitar casos de 

doenças e maus tratos que possam gerar incapacidade para o trabalho. Os 

acadêmicos realizam palestras abordando casos clínicos mais comuns 

observados durante os atendimentos favorecendo o conhecimento e o 

raciocínio clínico. Paralelamente, é oferecido um Projeto de Medicina 

mailto:germano.guttler@udesc.br
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Preventiva em parceria com o curso de Medicina da UNIPLAC que disponibiliza 

atendimento médico para os carroceiros e seus familiares, assim como do 

curso de Odontologia que realiza o tratamento odontológico. Em parceria com 

a UNIMED são realizadas ações envolvendo a Medicina Preventiva com 

palestras sobre higiene e saúde pública. São realizadas palestras para as 

crianças e aos adultos, e doação de roupas, Brinquedos e alimentos durante as 

ações sociais. 

Coordenador: Prof. Joandes Henrique Fonteque 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: joandes.fonteque@udesc.br | (49) 3289-9254 

 

10 - Título da Ação: “Inovação, treinamento e capacitação para produção de 

sementes de qualidade em Santa Catarina” 

Resumo da Ação: A semente é o principal componente para a produção 

agrícola e por isso deve apresentar elevados padrões de qualidade (físicos, 

fisiológicos, sanitários e genéticos). O conhecimento das técnicas de produção 

apropriadas para cada espécie, o monitoramento da qualidade das sementes 

ao longo de todas as etapas de produção e a clareza quanto aos aspectos 

legais que envolvem a produção, são imprescindíveis para a obtenção de 

sementes de qualidade. Partindo disso, a presente proposta apresenta cinco 

ações para o aprimoramento dos aspectos referentes à produção de sementes 

de qualidade em Santa Catarina: Ação 1: Diagnosticar a qualidade fisiológica 

das sementes de soja produzidas por cooperativas no estado de Santa 

Catarina nos últimos 3 anos, em parceria coma APOSESC. Ação 2: Realizar 

um seminário para discutir avanços e desafios do setor sementeiro em Santa 

Catarina, visando fundamentar e difundir avanços tecnológicos, em parceria 

com MAPA, APROSESC, Cooperativas, CIDASC. Ação 3: Organizar visitas ao 

Laboratório de Análise de Sementes, o qual é credenciado junto ao MAPA, 

para divulgação a prestação de serviços de extensão. Ação 4: Promover 

treinamentos e capacitações em análise de sementes para alunos de 

mailto:joandes.fonteque@udesc.br
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graduação e pós-graduação, estagiários e profissionais do setor sementeiro. 

Ação 5: Prestar serviços de análise de sementes e consultorias à comunidade 

para monitoramento e produção de sementes com elevada qualidade. Espera-

se que as ações propostas oportunizem a troca de novos saberes entre a 

Universidade e a sociedade, com soluções aos problemas locais e regionais e 

do estado de Santa Catarina, para produção de sementes de qualidade. 

Coordenadora: Prof.ª Cileide Maria Medeiros Coelho Arruda de Souza 

Departamento: Departamento de Agronomia 

Contatos: cileide.souza@udesc.br | (49) 3289-9172 

 

11 - Título da Ação: “Conexão Medicina Veterinária da UDESC e o diagnóstico 

das enfermidades em animais selvagens” 

Resumo da Ação: A criação de animais silvestres e exóticos é uma tendência 

crescente no Brasil. Entretanto, o desconhecimento sobre as doenças que os 

acometem, representa uma importante dificuldade para a conservação das 

espécies e a manutenção em cativeiro. O diagnóstico anatomopatológico e 

parasitológico são importantes ferramentas de estudo das doenças. Além 

disso, nos últimos anos a justiça tem solicitado nos casos de crime ambiental 

envolvendo animais selvagens, os conhecimentos de Medicina Veterinária 

Legal e Perícia Forense. Nessa temática, o presente programa tem por objetivo 

diagnóstico, treinamento e educação continuada em Medicina de Animais 

Selvagens através do estudo anatomopatológico e parasitológico das 

enfermidades, bem como da Medicina Veterinária Legal. Os animais selvagens 

mortos provenientes de zoológicos, criatórios, clínicas veterinárias, centros de 

triagem e núcleos de conservação serão submetidos ao exame 

anatomopatológico, que consiste na realização da necropsia, exame 

histopatológico e complementares. Os animais encaminhados pela Polícia 

Militar Ambiental serão submetidos a necropsia forense. Além disso, fezes de 

todos os animais serão analisadas para identificar a fauna parasitária 

helmíntica e protozoários. Serão realizadas também visitas técnicas a 

mailto:cileide.souza@udesc.br
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zoológicos, criatórios e centro de triagem onde estiver ocorrendo mortalidade. 

As informações sobre as doenças serão divulgadas aos veterinários e 

criadores através de laudos técnicos, e a polícia através de laudos periciais. 

Ciclos de palestras em Medicina de Selvagens serão realizados para alunos, 

médicos veterinários e a comunidade envolvida na conservação desses 

animais. Essas ações fortalecerão o elo entre ensino, pesquisa e extensão do 

curso de Medicina Veterinária da UDESC com a comunidade catarinense. 

Coordenadora: Prof.ª Renata Assis Casagrande 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: renata.casagrande@udesc.br | (49) 3289-9160 

 

12 - Título da Ação: “O acadêmico e o mercado de trabalho” 

Resumo da Ação:  Ação 1) este projeto tem como objetivo a realização de 

palestras e cursos com profissionais da área de atuação dos futuros 

acadêmicos dos cursos de ciência agrarias, que irão se formar nas 

Universidades do Planalto catarinense, onde profissionais de diferentes áreas 

de atuação irão apresentar as situações em que o futuro profissional irá se 

deparar no mercado de trabalho que irá atuar. Para apresentar sua realidade 

de mercado serão realizadas palestras durante o período de março a dezembro 

dos anos em que o programa irá atuar. Ação 2) o setor de produção Animal 

juntamente com o Laboratório de patologia Animal, laboratório CEDIMA, o 

laboratório de Patologia Aviária do CAV, através deste programa serão 

auxiliares dos produtores e indústrias de suínos do Estado de Santa Catarina, 

nas áreas de produção, manejo e sanidade. Ação 3) A equipe deste projeto irá 

auxiliar pequenos produtores de suínos da região da AMURES através da 

Inseminação artificial, para melhorar a produtividade nas criações de 

subsistência de suínos da região. Ação 4) auxiliar pequenos produtores de 

aves da região da AMURES para melhorar a produtividade e a sanidade na 

produção de frangos tipo caipira. 

Coordenador: Prof. José Cristani 
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Departamento: Departamento de Produção Animal e Alimentos 

Contatos: jose.cristani@udesc.br | (49) 3289-9163 

 

13 - Título da Ação: “Ações na área de Fruticultura e Floricultura” 

Resumo da Ação: O Programa inclui ações de extensão relativos a projetos 

nas áreas de Floricultura, Fruticultura e Plantas Medicinais. Os projetos 

pertencentes a este programa são 'Orientações na área de fruticultura a 

produtores da região de Lages/SC’, 'Desenvolvimento da Floricultura na região 

de Lages/SC' e 'Plantas medicinais, do saber popular ao científico'. Dentro de 

cada subprojeto existem ações específicas, tais como as ações da área de 

Enologia, Micropropagação, entre outras. Além disto, efetiva-se a realização de 

um evento a cada dois anos, tendo sido efetuados já as Reuniões Técnicas 

sobre a Cultura da Pereira, Physalis e Evento sobre Fitorreguladores. Além 

disto, os participantes do projeto realizam palestras e auxiliam na organização 

de minicursos em eventos regionais, em Vacaria, Fraiburgo e São Joaquim, 

além de realizar dias de campo e demais atividades com o público alvo. Tanto 

os projetos como os eventos e ações estão vinculados a este programa. 

Coordenadora: Prof.ª Aike Anneliese Kretzschmar 

Departamento: Departamento de Agronomia 

Contatos: aike.kretzschmar@udesc.br | (49) 3289-9159 

 

14 - Título da Ação: “Fomento a Cadeia Produtiva da Piscicultura na Serra 

Catarinense” 

Resumo da Ação: O objetivo da proposta é fortalecer a cadeia produtiva da 

piscicultura e habilitar produtores rurais da Serra Catarinense para exercer a 

atividade piscícola. Para isto o programa consistirá de três ações anuais que se 

repetirão em 2018 e 2019. A primeira ação será a avaliação do perfil do 

consumidor na Feira do Peixe Vivo em Lages, e a segunda será a montagem 

de stand demonstrativo de Piscicultura, também na Feira de Peixe Vivo. As 

informações obtidas junto aos consumidores serão essenciais para subsidiar 

mailto:jose.cristani@udesc.br
mailto:aike.kretzschmar@udesc.br


 
 

Universidade do Estado de Santa Catarina 
Centro de Ciências Agroveterinárias 

Direção de Extensão 
 

 
 

 

 
Av. Luiz de Camões, 2090 - Conta Dinheiro - Lages/SC 

Fones: (49) 3289-9138 / (49) 3289-9205 | dex.cav@udesc.br 

futuras ações e projetos relacionados a cadeia da piscicultura. A terceira ação 

será a realização de um curso de capacitação em piscicultura. Tanto o stand de 

divulgação como o curso de piscicultura terão caráter educativo, capacitando 

os produtores e o público em geral, e também aproximando a universidade da 

sociedade. 

Coordenador: Prof. Thiago El Hadi Perez Fabregat 

Departamento: Departamento de Produção Animal e Alimentos 

Contatos: thiago.fabregat@udesc.br | (49) 3289-9153 

 

15 - Título da Ação: “Programa de Educação em Ciências” 

Resumo da Ação: O presente programa tem como objetivo aprimorar o 

conhecimento em Ciências, entre alunos de ensino médio, graduação e pós-

graduação da região serrana de Santa Catarina. Além disso, o Programa dá 

suporte a alunos da rede pública para o ingresso em cursos de graduação, 

através de curso preparatório para o vestibular. Acreditamos que temos o dever 

de retribuir a sociedade na forma de fomento à educação, de forma a fornecer 

bases teóricas e suporte para alunos com interesse, mas sem condições 

financeiras de cursar curso pré-vestibular privado. O presente programa de 

extensão engloba 3 ações distintas: a primeira ação consiste em encontros 

semanais no segundo semestre de 2018 e 2019 para aprimoramento em 

Bioquímica e Biologia Molecular de alunos egressos de cursos de graduação 

de qualquer instituição de ensino superior com interesse em ingressar no 

recente curso de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular do CAV 

UDESC. Para ingresso em tal programa é necessário submeter-se a uma prova 

teórica, e tal curso seria uma preparação para este exame de admissão. A 

segunda ação, engloba encontros semanais com alunos do ensino médio, 

provenientes de escolas públicas que tenham interesse em prestar vestibular. 

Tais alunos devem obrigatoriamente ser provenientes de escola pública e a 

seleção será feita mediante comprovação de incapacidade de custeio de curso 

pré-vestibular privado. A terceira ação será um curso prático em técnicas de 
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Biologia Molecular para alunos de graduação do CAV e outras instituições com 

interesse em aprimorar-se na área de Bioquímica e Biologia Molecular. 

Coordenadora: Prof.ª Maria de Lourdes Borba Magalhães 

Departamento: Departamento de Produção Animal e Alimentos 

Contatos: maria.magalhaes@udesc.br | (49) 3289-9221 

 

16 - Título da Ação: “Reeducação Alimentar nas Escolas Urbanas do 

Município de Lages, SC” 

Resumo da Ação: O Programa Reeducação Alimentar em Escolas Urbanas 

do Município de Lages pretende servir como ferramenta de apoio a algumas 

instituições públicas de ensino fundamental no complemento as atividades 

realizadas pelas escolas. Tem por objetivo o fornecimento de informações cada 

vez mais de acordo com os princípios da educação alimentar, da alimentação 

saudável e de uma boa higiene destes alimentos destinados ao consumo 

estudantil, sobre a escolha e seleção de alguns alimentos em detrimento de 

outros, contextualizando as diferentes opções num quadro mais amplo, o das 

grandes 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. Saúde é sem dúvida o bem mais precioso que 

possuímos e pode ser mantida através de bons hábitos alimentares e de 

higiene pessoal, se tratando desde a correta lavação das mãos, cuidado com 

os dentes (escovação) e vestimentas. Entretanto, o fundamento principal 

deverá ser em proporcionar o gosto pelo consumo de alimentos saudáveis e 

adequados, devido ao melhor aproveitamento dos componentes nutritivos 

contidos nos mesmos, com o intuito de desenvolver nos alunos hábitos 

permanentes de alimentação e higiene que os mesmos levariam para a vida 

toda e repassariam para as próximas gerações, fazendo com que a proposta 

aqui apresentada abrangesse uma maior quantidade de pessoas. Além dos 

ensinamentos recebidos na própria escola, as crianças também aproveitaram 
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para transmiti-los aos pais e familiares, atingindo desta forma um maior número 

de pessoas. 

Coordenadora: Prof.ª Cristiane Velho Pellizzaro 

Departamento: Departamento de Produção Animal e Alimentos 

Contatos: cristiane.pellizzaro@udesc.br | (49) 3289-9140 

 

17 - Título da Ação: “Solo na Escola/UDESC” 

Resumo da Ação: O solo é um importante componente dos ambientes. 

Frequentemente a degradação do solo pode ser associada ao 

desconhecimento que as pessoas têm das suas características, importância e 

funções. De modo geral, na educação fundamental e média, os estudantes não 

têm acesso a informações tecnicamente corretas sobre o recurso solo, o que 

pode ser evidenciado nas deficiências e falhas existentes nos materiais 

didáticos disponíveis. Os professores, por outro lado, também não visualizam, 

normalmente, o solo como um importante elemento da paisagem para a 

manutenção dos seres vivos. Assim, o ensino de solos, quando existe, torna-se 

prejudicado. Deste modo, o programa de extensão 'SOLO NA 

ESCOLA/UDESC', propõe-se a partir de sete ações aprimorar mecanismos que 

permitam a visitação de estudantes de escolas de nível fundamental e médio, 

de escolas técnicas, extensionistas e de IES, à Universidade para conhecer o 

tema solos, capacitar educadores de escolas a compreender e ensinar o tema 

solos, e levar o conhecimento até produtores de áreas rurais. As ações serão: 

Ação 1 – EXPANSÃO DO MUSEU DE SOLOS DE SANTA CATARINA; Ação 2 

– PROGRAMA DE VISITAÇÃO AO MUSEU DE SOLOS DE SANTA 

CATARINA; Ação 3 – FORMAÇÃO DO SOLO E BIOLOGIA E 

ECOTOXICOLOGIA DO SOLO APLICADA AS ESCOLAS E PROPRIEDADES 

RURAIS; Ação 4 – PROTEGER E MELHORAR O SOLO PARA NUTRIR BEM 

AS PLANTAS; Ação 5 – CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM SOLOS PARA 

EDUCADORES; Ação 6 – MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA 
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ENSINO DE SOLOS EM ESCOLAS; e Ação 7 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES 

DO PROGRAMA SOLO NA ESCOLA/UDESC. 

Coordenadora: Prof.ª Letícia Sequinatto 

Departamento: Departamento de Solos e Recursos Naturais 

Contatos: leticia.sequinatto@udesc.br | (49) 3289-9184 

 

18 - Título da Ação: “Amigos da Terra” 

Resumo da Ação: O Programa Amigos da Terra engloba três projetos: Projeto 

Troca de Saberes, Projeto Formação do consumidor consciente de alimentos 

saudáveis e agricultura familiar e Projeto Feira Orgânica. O programa visa criar, 

organizar e aplicar ações de extensão envolvendo discentes e docentes da 

Udesc Lages e de outras IES bem como pessoas da comunidade. O Projeto 

Troca de Saberes visa realizar essa atividade na forma de oficinas no 

município de Lages e região levando ao acadêmico a conhecer novas 

realidades assim contribuindo com sua formação técnica. A valorização da 

agricultura familiar, bem como o conhecimento dos diversos fatores que 

compõem a cadeia produtiva de alimentos é possível através da realização da 

feira orgânica, que busca aproximar o produtor do consumidor. A 

comercialização de alimentos orgânicos e a formação de grupos de estudo 

agroecológicos são o foco da feira. A aproximação entre o público externo a 

IES, agricultores (as) e acadêmicos acaba por contribuir para o 

desenvolvimento socioambiental da região, onde cada qual toma conhecimento 

das diferentes realidades enfrentadas para que juntos criem soluções. O 

fomento ao trabalho educativo com estudantes do ensino primário, fundamental 

e médio, bem como com grupos organizados da sociedade civil a respeito do 

consumo consciente de alimentos saudáveis e da agricultura familiar, faz parte 

da proposta. 

Coordenador: Prof. Álvaro Luiz Mafra 

Departamento: Departamento de Solos e Recursos Naturais 

Contatos: alvaro.mafra@udesc.br | (49) 3289-9167 
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19 - Título da Ação: “Interação com a comunidade através de práticas 

desportivas e de lazer” 

Resumo da Ação: A atividade física é um importante fator que promove a 

qualidade de vida. Neste contexto, com objetivo de promover a relação da 

UDESC com a sociedade local, este programa possui três ações de extensão 

que relacionado as áreas de Esporte, Lazer e Saúde. A ação 1 denominada 

'Atividade física na terceira idade' constará de atividades físicas com pessoas 

da terceira idade no ginásio de esportes com educadores físicos do CRAS VII e 

Atlética/CAV. A ação 2 intitulada 'Atividade física com jovens' será também 

desenvolvida em parceria com o CRAS VII com os educadores físicos em 

conjunto com a Atlética/CAV e terá como público alvo os jovens pertencentes a 

área de ação do CRAS VII. A ação 3 está vinculada as atividades de escotismo 

desenvolvidas pelo Grupo Heliodoro Muniz que terão como público alvo os 

jovens munícipes de Lages/SC. 

Coordenador: Prof. Clóvis Eliseu Gewehr 

Departamento: Departamento de Produção Animal e Alimentos 

Contatos: clovis.gewehr@udesc.br | (49) 3289-9105 

 

20 - Título da Ação: “Diagnóstico Microbiológico na Medicina Veterinária” 

Resumo da Ação:  O programa visa atender a comunidade, auxiliando no 

tratamento e prevenção de doenças infecciosas nos animais domésticos e 

contaminação dos alimentos, por meio da realização de diversos exames da 

área microbiológica. As atividades desenvolvidas nos três projetos colaboram 

para o enriquecimento dos acadêmicos envolvidos visto que têm a 

oportunidade de trabalhar com as enfermidades de maior ocorrência. O projeto 

Diagnóstico de Infecções Virais em Animais Domésticos realiza o diagnóstico 

dos principais agentes virais que atingem os animais como os Vírus da 

Leucose Bovina, Diarreia Viral Bovina e Herpesvírus bovino I e V em bovinos, 

os morbilivírus em cães e retrovírus, como o vírus da Imunodeficiência Felina e 
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vírus da Leucemia Felina em gatos. 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. O projeto 

Diagnóstico Microbiológico de tem como objetivo realizar exames 

bacteriológicos dos materiais enviados ao laboratório pelos Médicos 

Veterinários de campo, clínicas ou empresas da região, do Hospital Veterinário 

e Laboratório de Patologia Animal, auxiliando no diagnóstico de enfermidades 

bacterianas das diferentes espécies de animais e em alimentos como leite e 

queijo entre outros. Este projeto auxilia também produtores de queijo artesanal 

serrano fornecendo orientações quanto a qualidade dos produtos. O projeto de 

Curso do Programa nacional de controle e erradicação de brucelose e 

tuberculose (PNCEBT) realiza treinamentos, aos médicos veterinários e 

formandos em medicina veterinária, junto ao MAPA, habilitando-os ao 

diagnóstico destas importantes doenças de caráter zoonótico em todo país. 

Coordenadora: Prof.ª Sandra Maria Ferraz 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: sandra.ferraz@udesc.br | (49) 3289-9126 

 

21 - Título da Ação: “Implantação de um Centro de Difusão de Agricultura e 

Silvicultura de Precisão em Lages” 

Resumo da Ação: Na agricultura e silvicultura moderna a utilização de novas 

tecnologias é fundamental para a busca de melhores produtividades e uma 

maior rentabilidade no campo. A Agricultura de Precisão (AP) é a ferramenta 

ideal para este objetivo, pois consiste num conjunto de métodos e processos 

para a tomada de decisões na cadeia produtiva, aumentando a eficiência no 

campo (MOLIN, 2004). A AP baseia-se no gerenciamento localizado de 

sistemas agrícolas, utilizando recursos como mapeamento dos fatores de 

produção, ferramentas de suporte a decisão e aplicação localizada de insumos 

(ANTUNIASSI, 2006). Consiste ainda em ferramentas de gerenciamento 

agrícola, cujo objetivo é aumentar a eficiência, com base no manejo 
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diferenciado de áreas e subáreas agrícolas. Considerando-se ainda a 

necessidade de melhorar a competividade do setor agrícola e florestal é 

fundamental que o futuro engenheiro agrônomo ou florestal disponha de 

conhecimentos mínimos deste conjunto de ferramentas de forma a inserir-se 

mais rapidamente no mercado de trabalho. Esta ação tem por objetivo 

consolidar na fazenda experimental do CAV/UDESC uma estação experimental 

em agricultura de precisão envolvendo professores, graduandos e pós-

graduandos em atividades de pesquisa e extensão universitária. Tem por 

objetivo ainda oferecer formação em recursos computacionais nesta área com 

o oferecimento de curso de capacitação a comunidade acadêmica do curso de 

agronomia e público externo. Finalmente, realizar dois dias de campo para 

consolidação dos conhecimentos disseminados e socialização com os 

associados das cooperativas parceiras da iniciativa. 

Coordenador: Prof. Marcos Benedito Schimalski 

Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 

Contatos: marcos.schimalski@udesc.br | (49) 3289-9309 

 

22 - Título da Ação: “Programa de Extensão do Hospital de Clínicas 

Veterinárias Prof. Lauro Ribas Zimmer” 

Resumo da Ação: O Hospital de Clínicas Veterinárias Prof. Lauro Ribas 

Zimmer (HCV) foi criado no ano 1975 com objetivo de complementar a 

formação dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária. O HCV, embora 

destinado ao ensino, pesquisa e extensão, é o grande prestador de serviços à 

comunidade por meio das áreas de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos e 

Grandes Animais, Fisiatria, Anestesiologia, Cardiologia, Acupuntura, Medicina 

de Animais Silvestres e Exóticos, Diagnóstico por Imagem e Patologia Clínica, 

além prestar serviços de emergência veterinária e atendimento aos produtores 

rurais do município e regiões vizinhas. Esta interligação do HCV com a 

comunidade é extremamente importante e necessária, pois são nestes 

atendimentos que se consegue obter animais com doenças e necessidades de 
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tratamentos de grande interesse e importância para os acadêmicos, bem como 

para o desenvolvimento científico. O HCV atende por ano, uma média de 5.300 

animais, sendo que aproximadamente 1.000 necessitam procedimentos 

cirúrgicos, e os demais, exames eletrocardiográficos, laboratoriais, de imagem, 

entre outros. Os serviços médico-veterinários promovem a integração da 

comunidade com a universidade e tem como finalidade garantir à comunidade 

o atendimento de qualidade e acessível a todas as classes, promovendo a 

sanidade e bem-estar animal, bem como a colaboração na saúde pública por 

meio da profilaxia de zoonoses e qualidade dos produtos de origem animal. 

Coordenadora: Prof.ª Leticia Andreza Yonezawa 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: leticia.yonezawa@udesc.br | (49) 3289-9274 

 

23 - Título da Ação: “Resgate de Plantas Medicinais no Planalto Serrano - SC” 

Resumo da Ação: O objetivo deste programa será realizar levantamento das 

plantas medicinais utilizadas nas comunidades rurais do município de Painel e 

do Tributo (Lages-SC, no Planalto Serrano Catarinense). A partir dessa lista se 

escolherão as plantas mais promissoras e com eficácia já comprovada para 

serem multiplicadas e distribuídas. Também será preparado material de 

divulgação com dados sobre cultivo, uso e formas de preparo. 

Coordenador: Prof. Alexandre Ferreira de Macedo 

Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 

Contatos: alexandre.macedo@udesc.br | (49) 3289-9116 

 

24 - Título da Ação: “O estudo dos insetos no ensino fundamental e no 

agronegócio catarinense” 

Resumo da Ação: Atualmente na Classe Insecta há cerca de 1 milhão de 

espécies conhecidas. Mas, 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 
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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 diversas localidades, a partir de coletas de insetos para 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. O programa tem como subprojetos: 

(1) 'Museu de Entomologia uma ferramenta no ensino e na preservação da 

natureza' com atividades principais (i) organização da coleção entomológica e 

(ii) promover visitas assistidas ao Museu do CAV; (2) 'Entomologia nas escolas' 

com atividades para conscientização das crianças e adolescentes na 

importância da preservação ambiental, a partir da apresentação dos temas 'O 

que é um inseto' e 'Importância dos insetos no ecossistema' e (3) 'Entomologia 

Agrícola' com ciclos de palestras ou minicursos para difundir conhecimento e 

novas tecnologias no controle de insetos pragas da agricultura ou em 

essências florestais. O público alvo do programa de extensão são alunos de 

graduação e pós-graduação de instituições de ensino e pesquisa, alunos do 

ensino fundamental e médio da rede pública municipal e estadual, agricultores, 

extensionistas, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, biólogos e 

demais interessados no estudo dos insetos. 

Coordenador: Prof. Claudio Roberto Franco 

Departamento: Departamento de Agronomia 

Contatos: claudio.franco@udesc.br | (49) 3289-9216 

 

25 - Título da Ação: “A Botânica na Serra Catarinense: conhecimento e 

valorização” 

Resumo da Ação: O programa intitulado 'A BOTÂNICA NA SERRA 

CATARINENSE: CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO” está ancorado em três 

projetos nas áreas de Ensino e Extensão: 1) O ensino da botânica em escolas 

de níveis fundamental e médio; 2) O herbário LUSC como instrumento didático 

no CAV/UDESC e 3) Reconhecimento da flora campestre de áreas úmidas no 

Planalto Sul Catarinense. Esta abordagem vem da demanda de aprimoramento 

aos conteúdos de botânica desde o ensino fundamental até o nível superior e 

mailto:claudio.franco@udesc.br
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atendimento à comunidade interna e externa ao CAV, na região do Planalto Sul 

Catarinense. Para o ensino da botânica em escolas públicas e/ou privadas 

serão utilizados como recurso didático, 15 painéis temáticos sobre a morfologia 

e espécies vegetais de interesse e uma apostila de atividades para o 

desenvolvimento de aulas presencias, sendo que esta atividade será itinerante, 

em diferentes centros de formação das redes municipal, estadual e/ou federal; 

no Herbário LUSC serão atendidos estudantes, professores e pessoas da 

comunidade interna e externa, o que possibilitará uma maior divulgação do 

ensino de botânica oferecido no CAV e a integração do mesmo com a 

comunidade externa, com agendamento prévio e, também será oferecido um 

curso prático (carga horária 24h) , para a identificação de plantas de áreas 

úmidas, em campo nativo, buscando o reconhecimento das principais espécies 

de Áreas de Preservação Permanente (APPs). Espera-se que a presente 

proposta incentive o ensino e a aprendizagem da botânica e auxilie no 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, bem como a ampliação de conceitos 

em Botânica. 

Coordenadora: Prof.ª Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi 

Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 

Contatos: roseli.bortoluzzi@udesc.br | (49) 3289-9190 

 

26 - Título da Ação: “Programa de Extensão - Operação CAV-Lages: ensino 

acadêmico, educação comunitária e cirurgia e reabilitação de animais de 

companhia” 

Resumo da Ação:  O programa operação CAV-Lages: Ensino Acadêmico, 

Educação Comunitária e Cirurgia e Reabilitação de Animais de Companhia visa 

empregar as atividades de ensino acadêmicas como forma de desenvolver 

pesquisa e realizar extensão prestando serviços essenciais a comunidade 

economicamente desfavorecida economicamente e a comunidade em geral. O 

programa envolve três projetos intitulados “Técnica Cirúrgica Veterinária: 

Ensino e Comunidade”', “Cirurgia: Educação e Informação” e “Reabilitação 

mailto:roseli.bortoluzzi@udesc.br
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Veterinária – CAV-UDESC”. No primeiro projeto são realizadas atividades 

relacionadas ao controle populacional de cães e gatos, interligada as atividades 

de ensino da disciplina de técnica cirúrgica. No segundo projeto, os 

participantes mantem relação com a comunidade através do suporte e 

orientação aos proprietários de animais submetidos as cirurgias e por ações 

relacionadas ao bem-estar animal. Neste projeto há duas fases, onde na 

primeira as ações são focadas nos animais selecionados dentro da instituição e 

na segunda, o foco são os bairros mais pobres da cidade de Lages. Nesta ação 

serão realizadas ações com foco nos animais e nas famílias, envolvendo temas 

relacionados ao bem-estar animal, controle de zoonoses, triagem para 

esterilização, posse responsável, vacinação, vermifugação, microchipagem, 

suporte nutricional aos animais, noções de higiene relacionada ao convívio com 

os animais, manejo e conservação de alimentos, higiene oral e distribuição de 

alimentos, agasalhos e produtos de higiene pessoal. No terceiro projeto, o 

suporte oferecido a comunidade diz respeito as atividades de reabilitação 

animal utilizadas para prover uma recuperação mais eficiente e precoce aos 

animais convalescentes e proporcionar melhora da qualidade de vida de 

animais portadores de diversas outras afecções. 

Coordenador: Prof. Fabiano Zanini Salbego 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: fabiano.salbego@udesc.br | (49) 3289-9276 

 

27 - Título da Ação: “Assistência ao produtor rural na prevenção de danos às 

edificações e benfeitorias devido a catástrofes naturais” 

Resumo da Ação: Pode-se verificar pelos noticiários, que nos últimos anos, 

Santa Catarina está sendo cada vez mais afetada por ventanias que estão 

causando quedas de instalações e benfeitorias rurais. A maioria dos 

proprietários dessas instalações não sabe como agir quanto da vinda de uma 

ventania, ou desconhecem as causas de quedas de instalações e ainda, o que 

pode ser feito para minimizar essas ações. Neste sentido, o presente programa 
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visa a execução de três projetos de extensão com os seguintes objetivos: (1) 

diagnosticar de maneira preventiva as edificações rurais e dar assistência in 

loco aos agricultores do Estado. (2) elaborar e divulgar via rede virtual mundial 

um banco de dados de colapsos de edificações agrícolas visando o 

planejamento, a prevenção e políticas públicas mais incisivas. (3) dar 

assistência técnica por meio de seminários e boletins visando a mitigação de 

colapsos de edificações agrícolas. Espera-se com este programa minimizar a 

perda dos bens dos agricultores, bem como a integridade de suas vidas e 

diminuição de perdas econômicas ao Estado de Santa Catarina. 

Coordenador: Prof. Carlos Augusto de Paiva Sampaio 

Departamento: Departamento de Agronomia 

Contatos: carlos.sampaio@udesc.br | (49) 3289-9125 

 

28 - Título da Ação: “Catalogação de edificações histórico-culturais por meio 

de veículo aéreo não tripulado e perfilamento à laser terrestre: estudo de caso 

na cidade de Lages (SC)” 

Resumo da Ação: Pretende-se utilizar a tecnologia a laser tridimensional 

(perfilamento LASER) e nuvens geradas a partir de VANTS para mapear 

reentrâncias e contornos de algumas edificações histórico-culturais na cidade 

de Lages (SC), ou seja, centro da cidade e interior (Coxilha Rica). As 

edificações coloniais e rústicas remontam da época do tropeirismo, iniciado 

com mulas e posteriormente com gado. Estes foram fundamentais à economia 

do país na época colonial. Este patrimônio, caracterizado por edificações, 

quando bem conservados, guardam um potencial importante, que muitas vezes 

podem alavancar o turismo regional. Entretanto, este patrimônio muitas vezes 

não está documentado na forma de plantas topográficas e imagens que 

permitam a sua reconstrução, em um futuro próximo. Assim, pretende-se neste 

projeto de extensão mapear edificações histórico-culturais empregando 

tecnologia laser e imageamento por meio de VANT. 

Coordenador: Prof. Veraldo Liesenberg 

mailto:carlos.sampaio@udesc.br
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Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 

Contatos: veraldo.liesenberg@udesc.br | (49) 3289-9301 

 

29 - Título da Ação: “Ciência para todos” 

Resumo da Ação: O uso de animais em pesquisa e aula práticas é muito 

importante para o progresso da Ciência e saúde da população. No entanto, 

apenas práticas justificáveis são aceitas, e há uma considerável pressão da 

sociedade para que os animais sejam utilizados cada vez menos como 

cobaias. Mudanças na legislação e maior fiscalização são resultados da 

pressão popular em torno desse tema. Nessa linha de pensamento, há também 

a necessidade de aperfeiçoar os métodos de utilização dos animais de 

laboratório. Em paralelo, deve-se atentar que esse uso é realidade, elucidando 

às pessoas sobre as razões da sua utilização. A Ciência como um todo deve 

ser justificável e entendida, por cientistas e por leigos. O programa de extensão 

“Ciência para todos” visa, dessa forma, fazer entender o que é Ciência e como 

se desenvolve, de maneira justa e racional. No âmbito universitário, os alunos 

de graduação poderão contar com ferramentas que usem cada vez menos 

animais em aulas práticas, fazendo-se da máxima de “somente o justo e 

necessário”. Aulas de biologia e química em aplicativos virtuais também 

poderão ser acessados por estudantes de ensino médio. A comunidade 

acadêmica também contará com cursos de atualização a respeito de 

manipulação, manejo e legislação sobre animais de experimentação. Para que 

a Ciência siga em progresso, o programa conta ainda com o projeto “Da 

Universidade para a Escola – Ciência para Todos”, que levará o ensino da 

ciência para as escolas de ensino básico e fundamental, de forma lúdica, 

interessante e divertida. 

Coordenadora: Prof.ª Amanda Leite Bastos Pereira 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: amanda.pereira@udesc.br | (49) 3289-9286 
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30 - Título da Ação: “Ações de Educação Ambiental e Preservação da Fauna 

Silvestre” 

Resumo da Ação: Este programa tem como objetivos realizar três ações de 

extensão 1º Ação - Educação Ambiental Realizar a educação ambiental de 

crianças de 4ª a 7ª série de ensino, visando informar, o que são os animais 

silvestres, os diferenciando de animais domésticos, os malefícios da caça e da 

poluição, os perigos de se entrar em contato com um animal silvestre. São 

abordados assuntos como as zoonoses mais frequentes, legislação ambiental, 

com o intuito que eles repassem o conhecimento adquirido nas palestras para 

os pais e demais familiares, visando reduzir a longo prazo os crimes ambientais 

à vida selvagem ocasionados por pessoas civis. 2º Ação Atendimento Médico 

Veterinário aos Animais Silvestres - Realizará também o atendimento dos 

animais selvagens provindos do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de 

Lages, órgãos ambientais estaduais, federais, ONGs, e da comunidade. A 

implantação de protocolos específicos às espécies e formação de banco de 

dados, contribuindo assim de maneira mais sistemática e efetiva para formação 

acadêmica, 3º Grupo de Estudos de Animais Silvestres O grupo de estudos de 

animais do CAV- GEAS CAV, existe desde 2003, Este grupo tem como objetivo 

a manutenção de um grupo de estudos teórico-prático de medicina de animais 

selvagens para divulgação do conhecimento técnico-científico não abordado no 

currículo escolar os quais consiste de reuniões semanais a onde são 

abordados diferentes assuntos envolvendo os animais silvestres. O Geas 

promove palestras com convidados externos à Universidade. Outro objetivo do 

GEAS é participação do estudante de medicina veterinárias desde as primeiras 

fases. 

Coordenador: Prof. Aury Nunes de Moraes 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: aury.moraes@udesc.br | (49) 3289-9283 
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31 - Título da Ação: “Unidade de referência para o uso sustentável de 

recursos florestais na Fazenda Experimental do CAV/UDESC (FEC)” 

Resumo da Ação: A utilização de recursos florestais representa em atividades 

de grande importância ambiental e socioeconômica no sul do Brasil, se 

constituindo em alternativas econômicas para muitos municípios e na fonte de 

renda e emprego no meio rural. Entretanto, muitas atividades, como por 

exemplo o manejo de erva-mate, produção de pinhão e práticas agroflorestais, 

desenvolvem-se em sistemas de produção com caráter extrativista e com 

pouco aporte tecnológico em comparação com outras culturas, sobretudo na 

região serrana de Santa Catarina. A presente proposta tem como objetivo a 

criação de unidades de referência no uso sustentável de recursos florestais na 

Fazenda Experimental do CAV (FEC). Neste sentido, o programa leva em 

consideração três ações de extensão: a) Instalação de Unidade de Referência 

Tecnológica (URT) para produção de erva mate; b) Instalação de Unidade de 

Referência Tecnológica (URT) para produção de pinhão, e; c) Instalação de 

Unidade de Referência para o desenvolvimento de práticas agroflorestais; 

Salienta-se que as ações “a” e “b” irão formalizar uma parceria com a área de 

transferência de tecnologia da Embrapa Florestas no que refere-se ao 

“Programa Erva 20” e a produção de pinhão por meio de enxertia. Assim, será 

solicitado uma de área de 12 ha na fazenda experimental do CAV para a 

implantação destas ações e que terão o propósito de realizar treinamentos, 

seminários, organizar dias de campo e acompanhar o desenvolvimento de 

cultivares, de maneira a capacitar produtores rurais, técnicos e estudantes para 

substituir modelos extrativistas de produção, por modelos tecnológicos 

sustentáveis e rentáveis ao produtor rural. 

Coordenador: Prof. Thiago Floriani Stepka 

Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 

Contatos: thiago.stepka@udesc.br | (49) 3289-9256 
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32 - Título da Ação: “Serviço de Atendimento e Conscientização das 

Enfermidades Oncológicas de Animais de Companhia” 

Resumo da Ação: Atualmente o câncer é a principal causa de óbito. É 

provável que a prevalência das doenças malignas nas espécies canina e felina 

esteja correlacionada à maior longevidade desses animais, além do crescente 

aumento populacional. A literatura médico-veterinária é enfática na afirmativa 

de que a longevidade excepcional de cães e gatos está associada com o 

aparecimento de doenças complicadas, entre elas o câncer. A prevenção das 

doenças infectocontagiosas mediante esquemas vacinais, os avanços 

tecnológicos permitindo maior precisão diagnóstica e terapêutica e o 

fornecimento de dietas específicas permitem que cães e gatos tenham vida 

mais longa. E assim, a incidência das neoplasias se eleva, pois, quanto mais 

tempo o animal vive, maior é a exposição aos agentes cancerígenos. 

Concomitante a isso, temos a convivência entre animais de companhia e seres 

humanos como um fato relevante das últimas décadas, onde provavelmente 

está relacionado com a mudança da estrutura familiar. O programa de 

extensão “Serviço de Atendimento e Conscientização das Enfermidades 

Oncológicas de Animais de Companhia” visa proporcionar aos proprietários de 

pequenos animais uma orientação precisa e ampla sobre as enfermidades 

oncológicas como um todo, como também ao animal um atendimento 

adequado, desde o diagnóstico preciso ao tratamento de qualidade, 

disponibilizando da segurança e materiais necessários para tal prática. No 

âmbito universitário, os alunos de graduação poderão contar com ferramentas 

que proporcionem cada vez mais um conhecimento mais apurado sobre o 

tema, como também um ambulatório que unirá teoria e prática, reforçando a 

proposta do conhecimento em oferta da comunidade. 

Coordenadora: Prof.ª Amanda Leite Bastos Pereira 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: amanda.pereira@udesc.br | (49) 3289-9286 
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Projetos de Extensão 

(ações isoladas) 

 

1 - Título da Ação: “Inclusão social dos portadores de deficiência mental” 

Resumo da Ação: O objetivo da ação é de promover a inclusão do portador de 

deficiência mental por intermédio da educação. O trabalho educativo será 

realizado junto aos portadores de deficiência e também junto à comunidade. 

Desta maneira, a ação irá beneficiar não somente os portadores de deficiência, 

que se apropriarão de seus direitos, mas a sociedade como um todo que irá 

refletir sobre a discriminação sofrida por este grupo. A ação junto aos 

portadores incluirá três eixos fundamentais que contribuirão para melhorar a 

vida em sociedade e a inclusão social: a abordagem dos aspectos ligados à 

cidadania, temas relacionados à saúde, e também tópicos de importância ao 

meio ambiente artificial relacionados ao espaço urbano e à acessibilidade. Por 

outro lado, serão trabalhados os aspectos relacionados à discriminação e 

igualdade junto à sociedade em geral. O trabalho integra a universidade à 

comunidade por meio de um pensamento interdisciplinar, já que trata de 

questões ligadas a diversas áreas inter-relacionadas (direito humanos, 

educação, saúde e meio ambiente). Para a realização das ações serão 

verificadas as características do grupo, suas concepções prévias sobre as 

questões a serem abordadas, de maneira a propiciar a interação e troca de 

saberes, levando a mudanças de comportamento tanto individuais quanto 

coletivas. Por meio da educação, busca-se propiciar às pessoas portadoras de 

deficiência a oportunidade de participar das decisões que lhe digam respeito, 

participando de políticas públicas e garantindo que exerçam plenamente e sem 

discriminação, os direitos humanos e as liberdades fundamentais. 

Coordenadora: Prof.ª Márcia Regina Pfuetzenreiter 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: marcia.pfuetzenreiter@udesc.br | (49) 3289-9166 
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2 - Título da Ação: “Adequação Ambiental de Propriedades Rurais na Serra 

Catarinense” 

Resumo da Ação: Em função de questões legais e ambientais, a restauração 

de áreas degradadas tem se concentrado principalmente no ambiente ciliar. 

Apesar das matas ciliares estarem protegidas pela legislação há quase meio 

século, grande parte dessas florestas foram degradadas de forma semelhante 

ao que ocorreu com as outras formações naturais. Nas últimas décadas, o 

aumento da fiscalização e das punições levaram a um aumento na 

conservação e restauração das formações ciliares e de outras formas de 

vegetação nativa por meio das Áreas de Preservação Permanente e Reserva 

legal. Porém a aplicação da legislação pode muitas vezes ser difícil e até 

mesmo onerosa, principalmente para pequenas propriedades rurais que 

tenham dificuldade de acesso à informação e recursos. Dessa forma, o objetivo 

dessa proposta é auxiliar proprietários rurais familiares da região da serra 

catarinense a fazer a adequação ambiental de seus imóveis por meio do apoio 

na regularização das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal com 

a verificação das melhores técnicas para destinação e recuperação destas 

áreas, além da aplicação de técnicas de recuperação para as propriedades 

selecionadas. Espera-se que o projeto possa acrescentar com a melhoria da 

qualidade ambiental das propriedades selecionadas, possa levar maior 

conhecimento aos proprietários rurais e possa estreitar a relação entre a 

comunidade acadêmica e o ambiente rural. 

Coordenadora: Prof.ª Maria Raquel Kanieski 

Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 

Contatos: raquel.kanieski@udesc.br | (49) 3289-9305 

 

3 - Título da Ação: “Parasitologia Animal - Diagnóstico de Rotina e Assistência 

Técnica” 

Resumo da Ação: Com os objetivos de realizar diagnósticos das doenças 

parasitárias de Animais domésticos, prestar assistência técnica a produtores 
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rurais do estado de Santa Catarina 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, este projeto foi desenvolvido. No laboratório 

de Parasitologia e Doenças Parasitárias do CAV/UDESC, o material recebido 

ou coletado será mantido em condições apropriadas para realização de 

técnicas laboratoriais. Amostras de fezes serão processadas de acordo com as 

necessidades pelas técnicas de Mc Master, Willis Mollay, Denis Stone e 

Swanson modificada, Baermann e Faust e cols. Serão realizadas ainda cultivo 

e identificação de larvas, identificação de endo e ectoparasitos adultos, 

raspado de pele, realização de testes 'in vitro' da eficácia de carrapaticidas, 

pesquisa de ovos de helmintos na urina, confecção e leitura de esfregaços 

sanguíneos e pesquisa de anticorpos (RIFI) contra Toxoplasma sp. e Neospora 

sp. Os resultados serão registrados em fichas padrão do laboratório e uma 

cópia será entregue ao solicitante, que receberá, se desejar, orientações sobre 

o controle das parasitoses. 

Coordenador: Prof. Anderson Barbosa de Moura 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: anderson.moura@udesc.br | (49) 3289-9119 

 

4 - Título da Ação: “Monitoramento do tempo e manutenção do sistema de 

informação para gerenciamento e uso de dados meteorológicos da estação 

agrometeorológica do CAV/UDESC - Lages, SC” 

Resumo da Ação: O presente projeto de extensão tem como objetivo a 

continuidade das atividades de monitoramento do tempo para a manutenção e 

ampliação do sistema de informações meteorológicas, visando sua difusão e o 

acesso on-line das informações meteorológicas coletadas na Estação 

Agrometeorológica do CAV/UDESC, que subsidiam vários trabalhos didáticos e 

projetos de pesquisas, bem como dissertações de mestrado e teses de 

Doutorado. A referida estação convencional possui instrumentos mecânicos de 
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medição cujas leituras são realizadas in loco em horários pré-determinados 

segundo normas oficiais do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) ou 

registradas em gráficos padrões, as quais necessitam de um processamento 

prévio para posterior disponibilização ao público interessado (pesquisadores, 

bolsistas, alunos e planejadores). Está sendo atualizado e ampliado o módulo 

computacional que faz a interface entre o observador da estação, que coleta e 

digita os dados monitorados, e o banco de dados que disponibilizará on-line a 

informação processada para o usuário interessado. A estação já conta com 

uma série histórica de registros das variáveis do tempo que totaliza 12 anos 

ininterruptos, cuja a maioria dos dados estão armazenados em formulários 

comuns (planilhas de anotações em papel ofício) e necessita ser processada 

em meio digital para sua difusão, atividades que serão desenvolvidas pelo 

bolsista de extensão nesta etapa do projeto. 

Coordenador: Prof. Célio Orli Cardoso 

Departamento: Departamento de Agronomia 

Contatos: celio.cardoso@udesc.br | (49) 3289-9133 

 

5 - Título da Ação: “Minha Bacia - Identidade para a Proteção Civil” 

Resumo da Ação: Esta proposta objetiva despertar junto à comunidade 

lageana a importância do conceito Bacia Hidrográfica e sua relação com os 

eventos hidrológicos que produzem secas, inundações e deslizamentos de 

terras. A compreensão desta relação é uma estratégia para mudar o 

comportamento comunitário relativo à ocupação de zonas de risco ou perigo, à 

ocupação inadequada do solo e degradação ambiental. Modelo físicos e 

ilustrações serão aplicados em oficinas específicas. Os processos hidrológicos 

que possuem relação com o objeto serão ilustrados pelos modelos. Criar uma 

identidade com a bacia hidrográfica é outro objetivo desta proposta, pois 

entende-se que a falta de identidade com este espaço geográfico é uma das 

razões da inexistência da percepção de pertencimento, inerente à condição 

territorial. Portanto, acredita-se que compreender as relações hidrológicas na 
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bacia e desenvolver a percepção de pertencimento são fatores fundamentais 

para mudança de comportamentos, seja fazendo bom uso do espaço e dos 

recursos hídricos da bacia, seja prevenindo desastres e suas consequências. 

Coordenador: Prof. Sílvio Luís Rafaeli Neto 

Departamento: Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Contatos: silvio.rafaeli@udesc.br | (49) 3289-9296 

 

6 - Título da Ação: “Por um ambiente mais verde e produtivo: uso de frutíferas 

nativas e arborização em escolas” 

Resumo da Ação: O uso de vegetação, principalmente de espécies arbóreas é 

um indicativo de qualidade das cidades. A arborização urbana bem realizada 

fornece inúmeras vantagens à população, desde melhoria no microclima, na 

paisagem, entre outros. Entretanto, tem-se uma tendência da população em 

não valorizar os benefícios que as árvores podem fornecer as cidades. Com 

isso, sabe-se que a partir do plantio de árvores, é possível minimizar as 

intervenções negativas do homem no meio em que vivemos. Por isso, objetiva-

se neste trabalho, produzir mudas de espécies frutíferas nativas para 

disponibilização a sociedade e desenvolver atividades junto aos estudantes 

relacionadas à arborização urbana em algumas escolas do município de 

Lages/SC, buscando ao longo desse processo despertar nos participantes 

temas referentes a importância da preservação da floresta. Para tal, serão 

realizadas campanhas de doação de mudas, com conscientização dos seus 

usos. Além disso serão feitas visitas as escolas com planejamento da 

arborização das mesmas, visita com os alunos no viveiro florestal da UDESC, 

seleção das espécies, plantio e acompanhamento de mudas. Assim, espera-se 

que os participantes do projeto adquiram hábitos para o enriquecimento das 

florestas urbanas e melhoria da qualidade de vida a partir dos usos dos bens 

produzidos. 

Coordenador: Prof. Marcio Carlos Navroski 

Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 
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7 - Título da Ação: “Perícia e recuperação de edificações antigas e 

contemporâneas em madeira” 

Resumo da Ação: A madeira é considerada como um dos materiais mais 

importantes no desenvolvimento da civilização humana. Atualmente há um 

elevado consumo pelo setor da construção civil. Porém, existe uma relativa 

despreocupação na aplicação correta deste material. Neste sentido, a 

avaliação, a recuperação e a conservação de estruturas históricas e 

contemporâneas de madeira são serviços especiais que exigem qualificação 

profissional e conhecimento científico na área. Com o objetivo de auxiliar os 

programas de restauro de bens edificados e as entidades relacionadas ao 

setor, o presente projeto autuará de forma extensiva em perícias e projetos de 

recuperação de estruturas em madeira. Para tanto será realizada parcerias 

com outras instituições para a utilização de recursos técnicos e profissionais 

comuns, tal qual o uso de ferramentas não destrutivas. O método não 

destrutivo por meio de ondas ultrassônicas é essencial neste projeto. 

Coordenador: Prof. Rodrigo Figueiredo Terezo 

Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 

Contatos: rodrigo.terezo@udesc.br | (49) 3289-9111 

 

8 - Título da Ação: “Brincar para Aprender e Envelhe'Ser'” 

Resumo da Ação: Inúmeras instituições que prestam auxílio a comunidade, 

tais como escolas, orfanatos ou asilos, são de extrema importância para 

atender a população em diversos segmentos. Porém, algumas destas 

instituições são deficientes de infraestrutura, tanto física quanto de recursos 

humanos, para a realização de suas atividades, prejudicando o bem-estar dos 

envolvidos. Assim, este projeto visa aproximar estudantes e professores da 

Universidade de entidades sociais carentes, de forma a auxiliar em 

necessidades dessas instituições, assim como fazer com que o meio 
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acadêmico possa conhecer essas diferentes realidades sociais e agregar na 

qualidade de vida dessas pessoas. Para tal serão escolhidos escolas, 

orfanatos e asilos na cidade de Lages, segundo a disponibilidade das mesmas. 

Em cada instituição serão realizadas atividades semanais, como música, 

brincadeiras, lanches, educação ambiental, arrecadação de donativos, plantio e 

produção de mudas, em que professores e alunos de graduação e pós-

graduação promovam a integração e distração com as pessoas das instituições 

envolvidas. Espera-se como resultado dos trabalhos a serem realizados, que o 

público atingido possa ter parte das necessidades existentes atendidas. Em 

contrapartida, espera-se que o público da academia possa, além da formação 

acadêmica habitual, incluir aspectos humanos e sociais em sua formação 

profissional. Desse modo, acredita-se que ambas partes serão beneficiadas e 

motivadas a encarar e melhorar a realidade em que vivem. 

Coordenador: Prof. Marcos Felipe Nicoletti 

Departamento: Departamento de Engenharia Florestal 

Contatos: marcos.nicoletti@udesc.br | (49) 3289-9306 

 

9 - Título da Ação: “Simulador Bioeconômico para Suporte à Gestão em 

Pecuária de Corte” 

Resumo da Ação: A modelagem bioeconômica inserida neste projeto permitirá 

ao usuário a percepção do comportamento do simulador em um horizonte 

dinâmico de tempo simulando com variáveis contínuas ou discretas segundo a 

necessidade do evento. As variáveis econômicas e biológicas serão simuladas 

utilizando valores deterministas ou estocásticos sempre que se fizer necessário 

dando a estes modelos um perfil híbrido de simulador. As variáveis, os índices 

biológicos e econômicos atribuídos ao corpo do simulador permitirão 

caracterizar as particularidades dos sistemas de produção. Informações 

biológicas e econômicas comuns ao estado de Santa Catarina permitirão 

estudar cenários particularmente importantes ao nosso estado no tocante a 

bovinocultura de corte, em especial ao planalto catarinense. Os programas 
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serão validados diante das realidades existentes na pecuária de corte do 

estado de Santa Catarina em particular a região do planalto catarinense. 

Produtores rurais que desenvolvem esta atividade pecuária poderão usufruir 

destes simuladores para estudos comparativos com a própria realidade que 

vivem no campo. 

Coordenador: Prof. Nilson Broring 

Departamento: Departamento de Produção Animal e Alimentos 

Contatos: nilson.broring@udesc.br | (49) 3289-9217 

 

10 - Título da Ação: “Nosso Amigo Pet” 

Resumo da Ação: O número de animais de companhia vem crescendo nos 

últimos anos, bem como a relação entre o homem e animais vem se tornando 

cada vez mais próxima, uma vez que os cães e gatos são considerados 

integrantes da família. Nesse aspecto, o Hospital de Clínicas Veterinárias 

oferece diversos serviços médicos veterinários, tendo como finalidade garantir 

à comunidade externa o atendimento de qualidade, promovendo a sanidade e 

bem-estar animal, bem como aprimorar e desenvolver as habilidades técnicas 

de seus acadêmicos de Graduação e Pós-Graduação. Além disso, é papel 

importante do médico veterinário a orientação da comunidade sobre a guarda 

responsável, com ênfase nos cuidados dos animais de higiene e alimentação, 

além de profilaxia de diversas enfermidades por meio de vacinação, 

vermifugação, uso de produtos ectoparasiticidas e castração. Assim, o 

presente projeto de extensão objetiva a parceria com a prefeitura dos 

municípios de Lages/SC e Muitos Capões/RS para controle populacional de 

cães e gatos por meio de cirurgia de castração, bem como a orientação em 

especial nas escolas de ensino básico e fundamental a respeito da guarda 

responsável e profilaxia de enfermidades de cães e gatos, incluindo as 

doenças zoonóticas. 

Coordenadora: Prof.ª Leticia Andreza Yonezawa 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 
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Prestações de Serviços de Extensão 

(ações isoladas) 

 

1 - Título da Ação: “Atendimento clínico, cirúrgico, anestesiológico e controle 

da dor de pequenos animais do HCV/CAV/UDESC” 

Resumo da Ação:  No Hospital de Clínica Veterinária (HCV), do Centro de 

Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina 

desenvolve-se a pesquisa, o ensino e a extensão universitária nas áreas de 

clínica médica, radiologia, anestesiologia, exames laboratoriais e cirurgia 

médica veterinária. Serviços médico-veterinários que promovem a integração 

da comunidade com a escola. Tem como principal finalidade garantir à 

comunidade atendimento de qualidade e acessível a todas as classes, 

promovendo a sanidade e bem-estar animal e colaborando na profilaxia de 

zoonoses. 

Coordenador: Prof. Nilson Oleskovicz 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: nilson.oleskovicz@udesc.br | (49) 3289-9281 

 

2 - Título da Ação: “Projeto de Acompanhamento Clínico e Cirúrgico em 

Grandes Animais” 

Resumo da Ação: O projeto na forma de Prestação de Serviços tem como 

objetivo buscar a integração entre a comunidade e o órgão público. A 

universidade tem como proposta inicial o aprendizado dos acadêmicos de 

graduação do curso de Medicina Veterinária e de pós-graduação do Programa 

de Pós-graduação em Ciência Animal do CAV-UDESC, o desenvolvimento da 

didática dos professores e o auxílio a outros projetos de extensão e pesquisa 

desenvolvidos no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC) e o atendimento clínico e cirúrgico aos 
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grandes animais, ruminantes e equídeos, do Estado de Santa Catarina. Todos 

os atendimentos realizados são arquivados em fichas para que ao final de cada 

semestre tenha-se relatada a casuística da clínica médica e cirúrgica de 

grandes animais. Além disso proporciona a Universidade a realizar estudos 

retrospectivos dos casos atendidos visando o desenvolvimento de ações 

futuras proporcionando um direcionamento baseado na casuística encontrada 

relacionado a saúde animal, bem como a saúde pública e o controle e 

prevenção de zoonoses. 

Coordenador: Prof. Joandes Henrique Fonteque 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: joandes.fonteque@udesc.br | (49) 3289-9254 

 

3 - Título da Ação: “Avaliação Cardiológica Veterinária” 

Resumo da Ação:  O eletrocardiograma (ECG) é o registro dos fenômenos 

elétricos que se originam durante a atividade cardíaca por meio de um aparelho 

eletrocardiógrafo. O ECG é considerado uma ferramenta diagnóstica muito útil 

para investigação de arritmias cardíacas ocasionadas pelas diversas 

cardiopatias e/ou alterações orgânicas, bem como para a estimativa de 

tamanho cardíaco e avaliações pré-anestésicas principalmente de pacientes 

adultos e idosos que serão submetidos a anestesia e procedimentos cirúrgicos. 

A ecocardiografia (ECO) é a avaliação ultrassonográfica em tempo real do 

coração que permite a análise da morfologia e funcionalidade cardíacas, bem 

como do fluxo de sangue dentro do coração. Por meio da ECO, é possível 

realizar o diagnóstico de diversas cardiopatias congênitas ou adquiridas. Tanto 

o ECG como a ECO são exames não invasivos e é necessária a realização por 

pessoal treinado. Contudo, como se tratam de exames complementares, para 

uma adequada e completa avaliação clínica cardiológica, as informações 

obtidas na anamnese bem como um minucioso exame físico são 

imprescindíveis. Desta forma, objetiva-se o oferecimento de um serviço 

especializado e de alta qualidade para o auxílio diagnóstico cardiológico de 
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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. 

Adicionalmente, a prestação de serviços inclui a formação acadêmica, de modo 

que os exames realizados complementam e aprimoram os conhecimentos 

teórico-práticos adquiridos durante a graduação em Medicina Veterinária, 

assim como serve de suporte para inúmeras pesquisas envolvendo os animais 

domésticos. 

Coordenadora: Prof.ª Leticia Andreza Yonezawa 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: leticia.yonezawa@udesc.br | (49) 3289-9274 

 

4 - Título da Ação: “Prestação de Serviços: Laboratório Clínico Veterinário” 

Resumo da Ação:  A patologia clínica veterinária é uma verdadeira ferramenta 

no auxílio ao diagnóstico de diversas patogenias que acometem os animais 

domésticos e selvagens. Desta forma, exames como hemograma, bioquímica 

clínica, urinálise e análise de líquidos corporais, podem auxiliar de forma 

decisiva para um diagnóstico correto e, consequentemente, para o sucesso do 

tratamento e prognóstico. Auxilia também na conduta adequada quanto às 

zoonoses (doenças transmitidas dos animais para o ser humano). Este projeto 

tem como objetivo principal o oferecimento de um serviço especializado e de 

qualidade para amparar as decisões de todas as modalidades clínicas da 

Medicina Veterinária, abrangendo todas as espécies animais que forem 

atendidas no Hospital de Clínica Veterinária do CAV-UDESC e em clínicas 

veterinárias particulares do município de Lages e região, prestando um serviço 

à comunidade. Sendo de fundamental importância na formação acadêmica, 

pois complementa os conhecimentos teóricos adquiridos sobre as diversas 

patologias. Com o oferecimento de tal serviço, além do auxílio ao diagnóstico 

de casos clínicos, ainda servirá de suporte para inúmeras pesquisas, tanto em 

áreas clínicas, como nas áreas de produção animal, pois se tratam de 
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parâmetros mensuráveis e que embasam decisões e conclusões 

cientificamente. 

Coordenadora: Prof.ª Mere Erika Saito 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: mere.saito@udesc.br | (49) 3289-9275 

 

Eventos de Extensão 

(ações isoladas) 

 

1 - Título da Ação: “Dia Nacional da Conservação do Solo” 

Resumo da Ação:  O DIA NACIONAL DA CONSERVAÇÃO DO SOLO, no 

Brasil, é comemorado em 15/04. A equipe do Laboratório de Uso e 

Conservação do Solo do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, vem 

pesquisando há mais de 30 anos sobre o tema. Nesse período tem gerado 

inúmeros artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

organização de eventos científicos, entre outros. Visando promover a abertura 

dessas informações a comunidade externa ao CAV, inicia, neste ano, a 

realização de atividades de extensão para aproximar-se da comunidade. 

Assim, uma palestra seguida debate deverá ter outros desdobramentos, futuros 

(minicursos sobre práticas conservacionistas). O tema abordado nessa palestra 

será CONSERVAÇÃO DO SOLO em SC: SITUAÇÃO ATUAL E 

PERSPECTIVAS FUTURAS, estará em debate. Com o objetivo de reunir 

profissionais diretamente envolvidos na assistência técnica, pesquisadores e 

estudantes do tema, profissionais ligados a iniciativa privada, o evento será 

realizado no dia 24/04/19, no auditório do prédio da Engenharia Florestal, com 

início às 19h. 

Coordenador: Prof. Ildegardis Bertol 

Departamento: Departamento de Solos e Recursos Naturais 

Contatos: ildegardis.bertol@udesc.br | (49) 3289-9235 
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2 - Título da Ação: “Políticas Públicas e Comercialização na Atividade 

Agropecuária” 

Resumo da Ação:  Esse evento se propõe a discutir com a comunidade 

acadêmica do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV/UDESC), 

especialmente com os discentes, duas temáticas relevantes e confluentes na 

área das ciências agrárias: políticas públicas e comercialização. Através da 

participação da EPAGRI e da COOPERPLAN, os discentes terão oportunidade 

de entrar em contato com as questões práticas relacionadas às políticas 

públicas, como as principais políticas acessadas na região de Lages, formas de 

acesso, projetos desenvolvidos pela organização junto aos produtores rurais; e 

a comercialização na atividade agropecuária, através do conhecimento e 

experiência da cooperativa no atendimento à produtores rurais da região, na 

formação de preço, estoque de mercadorias, dentre outras questões, 

agregando ao que é desenvolvido em sala de aula. 

Coordenador: Prof. Claudio Roberto Franco 

Departamento: Departamento de Agronomia 

Contatos: claudio.franco@udesc.br | (49) 3289-9216 

 

3 - Título da Ação: “1º Ciclo de Palestras em Urgências e Emergências na 

Clínica Médica de Cães e Gatos” 

Resumo da Ação: Será elaborado um ciclo de palestras voltado ao público 

acadêmico interessado na área de clínica de cães e gatos, bem como pós-

graduandos e médicos veterinários atuantes na área. As palestras objetivam o 

aprimoramento e atualização do público-alvo, trazendo atualizações em 

urgências e emergências nestas espécies. Os assuntos abordados incluem a 

triagem do paciente crítico e suporte básico da vida, fisiopatologia do choque, 

reposição volêmica no paciente grave, dispneia no cão e no gato: abordagem 

diagnóstica, obstrução uretral em felinos: do diagnóstico ao tratamento, 

ressuscitação cardiopulmonar e como diagnosticar e tratar arritmias no 
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paciente grave. As palestras serão realizadas por médicos veterinários 

atuantes na área, com vasta experiência e aprimoramento específico. 

Coordenadora: Prof.ª Renata Assis Casagrande 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: renata.casagrande@udesc.br | (49) 3289-9160 

 

4 - Título da Ação: “1º Ciclo de Palestras de Doenças Infecciosas em 

Ruminantes e Equinos” 

Resumo da Ação: O Ciclo de Palestras de Doenças Infecciosas em 

Ruminantes e Equinos no Estado de Santa Catarina tem por objetivo o ensino 

e a atualização dos acadêmicos de Medicina Veterinária da UDESC, demais 

instituições de ensino do estado, além de médicos veterinários sobre as 

principais enfermidades infecciosas em grandes animais. As palestras serão 

ministradas por médicos veterinários da CIDASC, docentes da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), discentes de pós-graduação da UDESC e 

médicos veterinários formados. Sendo abordados os seguintes temas: plano 

nacional de sanidade dos equídeos, plano nacional de controle e erradicação 

da brucelose e tuberculose, mieloencefalite protozoária equina (EPM), 

neosporose como causa de aborto em ruminantes, raiva em bovino, tristeza 

parasitária bovina e scrapie em ovinos. 

Coordenadora: Prof.ª Renata Assis Casagrande 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: renata.casagrande@udesc.br | (49) 3289-9160 

 

5 - Título da Ação: “IV Curso de Boas Práticas de Manejo em Equideocultura” 

Resumo da Ação: O IV Curso de Boas Práticas em Manejo de Equideocultura 

é uma atividade de extensão registrada na UFSC, por meio do Núcleo de 

Etologia e Bem-Estar de Equinos – NEBEq/LETA/UFSC e parceria com o 

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e têm promovido 

cursos de capacitação para Boas Práticas de Manejo na Equideocultura, com 

mailto:renata.casagrande@udesc.br
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vista à promoção do bem-estar de equídeos. Os objetivos são capacitar 

multiplicadores profissionais, criadores, manejadores e demais praticantes da 

equideocultura para boas práticas e promoção do bem-estar de equídeos. 

Orientar e ampliar as formas de ações e disseminações de conhecimentos 

essenciais para o desenvolvimento da área.  

Coordenador: Prof. Joandes Henrique Fonteque 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: joandes.fonteque@udesc.br | (49) 3289-9254 

 

Cursos de Extensão 

(ações isoladas) 

 

1 - Título da Ação: “Curso de Desenho Permacultural” 

Resumo da Ação: O Curso de Desenho Permacultural (PDC) foi um curso 

imaginado e montado por Bill Mollison para formar um permacultor. O curso é 

baseado no livro clássico Permaculture Designer’s Manual (Manual do 

Designer em Permacultura), uma publicação que em suas 576 páginas 

apresenta bases conceituais das diferentes áreas de conhecimento que 

integram a Permacultura, bem como ética, metodologia e princípios de design 

para criar espaços abundantes e sustentáveis. Além de trazer extenso 

referencial teórico é recheado de exemplos e repertório em técnicas para 

aplicação prática. O curso será realizado por meio de seis módulos, um deles à 

distância através da disponibilização de material didático via endereço 

eletrônico dos inscritos e os demais presenciais em 5 diferentes finais de 

semana e ainda subdivididos em parte teórica: de no máximo 4 horas, 

realizada no ambiente universitário e parte prática: Feita a campo em 4 locais 

pré-definidos e em 5 diferentes finais de semana, totalizando uma carga horária 

de 120 horas. No último módulo é feita uma avaliação prática dos participantes 

em grupo por meio de uma intervenção livre no espaço de estudo cedido, 

visando a confecção de um desenho permacultural da propriedade em questão. 
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Para um melhor desenvolvimento do curso, além dos professores previstos, 

serão montadas parcerias com unidades (propriedades rurais) que já trabalham 

com a metodologia e seus respectivos permacultores para a melhor 

ministração do conteúdo previsto e preparação dos participantes no quesito 

prática e exemplificação. Após a finalização do PDC objetiva-se aproximar a 

comunidade acadêmica dessa realidade através de parcerias.  

Coordenador: Prof. Álvaro Luiz Mafra 

Departamento: Departamento de Solos e Recursos Naturais 

Contatos: alvaro.mafra@udesc.br | (49) 3289-9167 

 

2 - Título da Ação: “Princípios Anatômicos e Cirúrgicos da Celiotomia 

Exploratória em Equinos” 

Resumo da Ação: O curso teórico prático “Princípios Anatômicos e Cirúrgicos 

da Celiotomia Exploratória em Equinos” vem de encontro à necessidade de 

aprendizado e capacitação de Médicos Veterinários e acadêmicos de Medicina 

Veterinária. O tema envolve o tratamento de pacientes em estado de 

emergência de abdome agudo equino, visando preparar profissionais para 

atuarem em uma área muito importante dentro da clínica cirúrgica de equinos. 

Favorece ainda o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas 

utilizadas no tratamento da síndrome cólica que é uma área de relevância 

dentro da Medicina Veterinária de equinos. 

Coordenador: Prof. Joandes Henrique Fonteque 

Departamento: Departamento de Medicina Veterinária 

Contatos: joandes.fonteque@udesc.br | (49) 3289-9254 

 

Bolsistas Titulares de Extensão 

107 (cento e sete) alunos(as) cadastrados(as) 

 

Discentes Voluntários de Extensão 

66 (sessenta e seis) alunos(as) cadastrados(as) 
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