
 

Gestão
2016-20

PROEX

Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Comunidade

REITOR - MARCUS TOMASI/VICE-REITOR - LEANDRO ZVIRTES
Im

ag
en

s:
 A

ce
rv

o 
Pr

oe
x



 PROEX

Extensão Cultura

Esporte/Eventos Assuntos Estudantis

Cidadania
Im

ag
en

s:
 A

ce
rv

o 
Pr

oe
x



SUMÁRIO

Apresentação
 

04

Entrevista
 

05

Extensão
 

07

Cultura
 

22

Esporte/Eventos
 

35

49 Assuntos Estudantis
 



APRESENTAÇÃO:
Segue para apreciação da comunidade acadêmica da Udesc e interessados nos afazeres do
ensino superior o portfólio de realizações da gestão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Comunidade - Proex/Udesc no período 2016-20.  A apresentação de resultados se faz por
áreas de atuação da Proex, extensão universitária, cultura, esporte universitário/eventos
institucionais e assuntos estudantis. Além disso, acompanha entrevista com o pró-reitor,
Prof. Fábio Napoleão. 
Longe de esgotar o rol de ações efetivadas no período de quatro anos de gestão, busca o
documento prestar contas e demonstrar os avanços realizados em áreas prioritárias para o
desenvolvimento da Udesc e o reconhecimento do seu papel e valor pela sociedade. O
portfólio revela as principais ações executadas, portanto não expõe o exaustivo trabalho de
planejamento, as rotinas técnico-administrativas e a luta política diuturnamente travada para
que cada uma das ações fosse tributária da redução da injustiça social, ao tempo que
contribuísse com a formação de cidadãos conscientes, críticos e dialógicos.
O que será exposto é fruto da união e luta da melhor, da mais dedicada equipe de trabalho,
que mesmo diante da maior crise da história econômica e política do Brasil não se prostrou
frente ao desafio de fazer da educação brasileira nosso diferencial civilizatório. 

1º Encontro de Orquestras Juvenis, CIC, FLorianópolis, 2019
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Como qualifica a Gestão da Proex 2016-20?
Como uma gestão progressista, mesmo diante de um
ambiente de crise econômica e política nacional. Aqui o
trabalho em equipe foi conduzido por um projeto cidadão,
um projeto teórica e metodologicamente claro, construído
de maneira coletiva, transformando as áreas, que
infelizmente são tratadas de maneira assessória, residual,
nas universidades brasileiras em geral, salvo algumas
instituições de vanguarda, a exemplo da Ufrj e Ufmg. No
período, tivemos o alinhamento ativo da Udesc as políticas,
aos fóruns regionais e nacionais de discussão das áreas,
como o Forproex, que comemorou seus 30 anos de história
em Florianópolis, em evento organizado pela Udesc. Assim,
passamos a viver um período de valorização, de
consolidação da extensão, da cultura, do esporte
universitário e assuntos estudantis na Udesc. Para o nível
vivido de mudanças teve o necessário apoio do ordenador
primário da Universidade, mas sobretudo o árduo trabalho
dos servidores, bolsistas, estagiários e apoiadores da pró-
reitoria, trabalho de outros segmentos na Reitoria, muita,
muita  luta nos centros. Existe o reconhecimento nacional
para os avanços ocorridos na Proex e muitas coisas
passamos a criar e fazer em casa. A Udesc está de parabéns!
 

As políticas das áreas de atuação da Proex sofreram
mudanças?
Todas as áreas tiveram significativos avanços em seus
regramentos. Temos políticas modernas, fruto de diálogo
com a comunidade acadêmica, geralmente ao longo de
meses e meses, antecedendo o ingresso nos conselhos
superiores para aprovação, como deve ser. Temos uma nova
Política de Extensão, nova Política de Cultura, nova Política de
Assistência Estudantil, na Câmara de Extensão, Cultura e
Comunidade, em aprovação, depois de mais de um ano de
debates, a nova Política de Esporte Universitário, a minuta da
Política de Assuntos Estudantis em fase de finalização, bem
como todas as politicas de inclusão e ações afirmativas
sendo revistas pela Cae e pela Comissão de área. Vivemos
novos tempos na Proex!
 
 

Já as ações das áreas, quais as principais inovações?
Vou deixar o leitor avaliar as inovações a partir da consulta
do portfólio de realizações. Aliás, foram muitas realizações.
 

Quais os maires desafios da Gestão da Proex 2016-20?
Muitos foram os desafios! O primeiro, a formação qualificada
da equipe funcional e criar a cultura do trabalho articulada
ao projeto de gestão. A falta de técnicos nas áreas. Depois,
vencer as distâncias, de uma universidade multicampi, e
estar presente no interior, em constante diálogo. Um outro
desafio, a estrutura organizacional defasada da Udesc,
especialmente no que tange a área de assuntos estudantis.
Outro desafio foi conscientizar e sensibilizar a comunidade
acadêmica sobre temas das áreas, a exemplo da Creditação
da Extensão. Enfrentar a escassez orçamentária. Desafios
não faltaram. Tivemos dias de muita luta. Mas para todos os
desafios, respondemos com ações, com realizações e o mais
importante, superamos todos os desafios. Mesmo algumas
ações que não prosperaram, a motivação não tem qualquer
vinculação com omissão ou negligência profissional. Atuamos
em todas as frentes, com determinação.
 

Qual recado deixa para a equipe de trabalho?
É bem simples a resposta. Muito obrigado! Muito obrigado
pelos ensinamentos, pela paciência, pela dedicação, pelo
carinho, pela disposição ao trabalho, sem deixar de sonhar e
viver os sonhos com a inquietude dos conquistadores, dos
desbravadores. Vencemos a luta contra o tempo! Mas
gostaria de falar olhando nos olhos de cada um de vocês. É
sempre mais mais fácil chorar, que descrever as lágrimas.
Pela resistência, vencemos. Até breve...
 

Quais suas perspectivas profissionais na Udesc?
Quero agradecer ao Prof. Tomasi e Prof. Leandro pelo
convite de fazer parte da Proex. Aproveito para agradecer a
todos na FAED pelo carinho dispensado durante mais de
duas décadas de trabalho. Agradeço aos colegas no meu
novo centro, o CEAD, pela acolhida. No CEAD, volto feliz a
vida de professor brasileiro em luta contra o
subdesenvolvimento, contra as injustiças sociais. 
 
 

ENTREVISTA
O SEGREDO DOS AVANÇOS: COMPROMISSO

SOCIAL ARTICULADO À INOVAÇÃO
ACADÊMICA E GERENCIAL 

IVAN JOSIELE FÁBIO ROBERTA LUCAS



Projeto

COLETIVO
AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO

Origem...

Evolução...
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� Legitimidade e reconhecimento da extensão na gestão da universidade
� Inserção da extensão nos projetos pedagógicos (Creditação da Extensão)
� Incentivo à Creditação da Extensão através de Edital
� Definição e implementação de indicadores gerais para gestão e avaliação da extensão
� Coordenação de ações extensionistas por técnicos universitários
� Institucionalização de programas de extensão
� Intercâmbio nacional e internacional das ações de extensão
� Estimulo a produção científica em extensão
� Ampliação no valor total de desembolso e do número de bolsas
� Ampliação da faixa de valor financeiro destinada aos programas de extensão
� Ampliação da vigência do edital e das bolsas
� Possibilidade de utilização de recursos financeiros para pagamento de bolsas de extensão
� Novos critérios e nova metodologia de avaliação das propostas nos editais
� Permissão do acúmulo de bolsa de extensão com benefícios do Prafe e estágio não-obrigatório

 
Participação ativa nos fóruns regionais e nacionais,

atualização normativa, Creditação da Extensão,

profissionalização administrativa, valorização do

técnico universitário, ampliação dos investimentos

e internacionalização são destaques no período...

Valorização e

consolidação da

extensão
No período 2016-20, a Proex implementou agenda estratégica de valorização e consolidação da extensão, alinhada
ao quadro de discussões dos fóruns de área regionais e nacionais (Abruem e Forproex Nacional e Regional Sul) e
do Comitê de Extensão da Udesc. O novo arranjo acadêmico e administrativo representou importantes ganhos
para a extensão da Udesc, como a Resolução Nº 015/2019 – CONSUNI (nova Política de Extensão Universitária
da Udesc), a discussão e a normatização da Creditação da Extensão, o novo Edital Bianual PAEX-PROCEU e
o Programa Permanente de Gestão e Avaliação da Extensão, em conformidade com as diretrizes nacionais da
extensão universitária presentes na Resolução CNE/CES Nº 007/2018, cujo texto base foi aprovado na edição
comemorativa aos 30 anos do Forproex, em encontro nacional organizado pela Udesc em 2017, em Florianópolis.  

MUDANÇA DE  PATAMAR NO

INVEST IMENTO DO  PAEX-PROCEU

 Uma nova Política de Extensão no Brasil e na Udesc
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Coordenação do Forproex Nacional

Colegiado do Forproex Regional Sul
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ivulgação Foproex Sul 

Divulgação Foproex  



Através da coordenação profissional de docente da área da

Biblioteconomia e Gestão da Informação (FAED), com suporte de

consultor do Curso de Design (CEART) e contando com apoio de

responsável pela área de periódicos do Forproex, bem como bolsistas da

área do Design e da Biblioteconomia e Gestão da Informação, a Revista

"Udesc em Ação" passou a chamar-se "Cidadania em Ação – Revista de
Extensão e Cultura" e mudou a marca, o foco, objetivo, processo de

avaliação, composição do conselho editorial, periodicidade,

diagramação e modelo de layout, capa, fluxo para submissão de

trabalhos, revisão e indexação, buscando qualificar seu conteúdo e

melhorar sua classificação no Qualis.  Nesse sentido, após três anos de

muita dedicação da equipe, a Revista passou a integrar a REDIB,

plataforma de agregação de conteúdos científicos e académicos em

formato eletrônico, produzidos no âmbito ibero-americano. A REDIB é

voltada à fortalecer e profissionalizar a edição científica em Internet,

estabelecer filtros prévios de qualidade editorial aos editores

participantes, consolidar um sistema de informação bibliográfica que

permita a geração de indicadores de qualidade editorial e científica e

contribuir para a implantação de novos critérios de qualidade técnica

editorial, ao final facilitando o acesso, a difusão e a valorização da

produção científica.

A equipe de trabalho da Proex desejosa de

aperfeiçoar em eficácia e efetividade o

intercâmbio entre a Universidade e a

sociedade criou os seguintes canais de

interação: o Catálogo de Extensão da
Udesc, a Carta de Serviços ao Cidadão e o

projeto Udesc no Mapa. Assim, se pautou

pelo exercício da administração

transparente, participativa, orientada a

resultados e voltada para responder às

demandas sociais. O que expõe a forma de

gestão acadêmica e administrativa da

extensão da Udesc. A Carta de Serviços

apresentou uma gama de atividades

ofertadas pela Universidade aos cidadãos,

milhares de vagas em cursos, oficinas,

eventos e prestação de serviços. Orientou

aos cidadãos sobre a finalidade da ação

extensionista, sobre como, quando e onde

se inscrever e participar das ações nas

diversas regiões de Santa Catarina. Já o

Catálogo, com periodicidade anual,

apresentou um breve resumo sobre cada

ação de extensão, o público beneficiado e

os impactos produzidos. Enquanto a

plataforma  Udesc no Mapa  foi criada para

identificar as cidades que contam com a

presença da Udesc, com seus cursos de

graduação e de pós-graduação, grupos de

pesquisa e ações de extensão. Além

da  localização,  a ferramenta apresenta

recurso de busca e breve resumo das

atividades e dos serviços mapeados. Esses

instrumentos igualmente permitiram aos

cidadãos e demais agentes públicos

acompanhar o desempenho da Udesc no

cumprimento de seus compromissos

institucionais.

NOVOS CANAIS DE
COMUNICAÇÃO

Reunião de trabalho da Revista Cidadania em Ação, 2017



Um dos pressupostos da extensão universitária é a interação dialógica entre o extensionista e a comunidade,
resultando na troca de saberes, positivamente impactando a formação dos estudantes e contribuindo com a
transformação social. A combinação da perspectiva teórico-metodológica presente na pedagogia histórico-crítica
(D. Saviani)  aos princípios e práticas de uma concepção popular de educação (P. Freire) orientaram no período o
quefazer da extensão universitária da Udesc no plano acadêmico e administrativo. Tendo P. Freire e D. Saviani
como referências se instituiu o projeto de desenvolvimento da extensão da Universidade, ditado igualmente por
ideias oriundas do Forproex, comungadas com o Comitê de Extensão da Universidade. Em 2017, a edição do
Encontro de Extensão da Udesc consagrou o novo tempo vivido pela extensão na  Universidade, o tempo da
curricularização e da cidadania ativa como metas para aperfeiçoar as políticas e as ações extensionistas. 

Paulo Freire e Dermeval Saviani

como referências...

Embora a 13ª edição do Encontro de Extensão da Udesc tenha
introduzido inúmeras inovações no formato do evento, a exemplo
das rodas de conversa sobre temas da extensão universitária, o
Comitê de Extensão da Udesc aprovou novo formato ao encontro
através dos seminários de ensino-pesquisa-extensão nos centros,
valorizando a perspectiva da indissociabilidade e do quadro
regional. 

Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão (Sepex), CEAVI, 2019

Imagens: Acervo Proex/Marcelo Gomes Cardoso



Contrariando o conteúdo aprovado no 42º Forproex, a minuta
normativa sobre as diretrizes nacionais da extensão
resultante dos debates no CNE se destinava apenas para o
sistema federal de ensino superior, contudo, o protagonismo
da Udesc nas discussões auxiliou a estender as regras para
todas as instituições no País.

 

Creditação da
Extensão...

construindo pontes
com o ensino e a

pesquisa
A Creditação da Extensão é uma exigência legal e obedece o
disposto na Resolução CNE/CES Nº 007/2018 e no Plano
Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, Lei nº 13.005, de 25
de junho de 2014. Os cursos e a instituição de ensino
superior serão avaliados externamente, considerando o
cumprimento mínimo de 10% do total de créditos
curriculares em programas e projetos de extensão
universitária.

A primeira versão do documento que deu origem a Resolução
CNE/CES Nº 007/2018 foi aprovada pelo colegiado de pró-
reitores no 42ºForproex, evento organizado pela Udesc em
2017, em Florianópolis. Teve como base normativa a
Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação e o Plano
e a Política Nacional da Extensão Universitária, bem como as
cartas dos encontros nacionais do Forproex.

Com o novo marco regulatório nacional, a extensão
universitária na Udesc vive uma etapa de valorização sem
precedentes, a mais importante da história da extensão na
Universidade, já instituída em suas normativas e ações.

Inventariadas as ações em prol da Creditação da Extensão na Udesc entre 2016 e 2020, registre-se a organização de mais de
uma dezena de eventos institucionais, a exemplo do 42º Forproex: "Os rumos da extensão universitária brasileira: 30 anos do
Forproex", do Forgrad Sul 2018: "Desafios do ensino superior: debates sobre a qualificação dos cursos de graduação" e dos
Seminários Institucionais de Creditação da Extensão na Udesc, com a presença de renomados estudiosos do tema no país. Além
disso, foram criados vídeos institucionais e videoaulas e realizada pesquisa de opinião e fóruns de discussão na Universidade,
bem como participação em audiência pública no CNE/MEC e representação institucional em encontros nacionais e regionais
dos fóruns de área da extensão e do ensino de graduação, culminando com o lançamento de editais de incentivo (PROCEU e
PRAPEG) e normativos (Política de Extensão e Resolução de Creditação da Extensão da Udesc), com vistas ao aperfeiçoamento
da interação dialógica entre a Universidade e a Sociedade, a formação cidadã de estudantes, a produção de saberes e
conhecimentos transformadores, a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão e um novo arranjo curricular para os cursos
de graduação da Udesc.

Creditação como prioridade...

"A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da
pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que

promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por
meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. São

consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas à Udesc
e que estejam vinculadas à formação do estudante."

(Letra da Resolução CNE/CES Nº007/2018, que orienta a atividade extensionista da Udesc)

42º Forproex, Florianópolis, 2017

2º Seminário Institucional de Creditação da
Extensão da Udesc, 2018

1º Seminário Institucional de Creditação da
Extensão da Udesc, 2017

Seminário Institucional de Creditação da
Extensão no CEO, 2018

Imagem: Marcelo Gomes Cardoso



Evolução curricular em parceria com o ensino

Quarta reunião conjunta sobre Creditação da
Extensão entre diretores de extensão e de

ensino de graduação

O guia objetiva orientar a comunidade
acadêmica da Udesc face aos desafios
colocados pela implementação da Resolução
CNE/CES Nº007/2018. Os cursos de graduação
deverão encaminhar as reformulações
curriculares até outubro de 2021. As mudanças
respeitarão o perfil de cada curso, a partir da
construção conjunta de um projeto para
qualificar o ensino e a pesquisa, valorizando a
extensão. Tudo feito de forma planejada, com
participação do colegiado dos cursos e suporte
das pró-reitorias, orientada pela Resolução de
Creditação da Extensão da Udesc.

GUIA
B A S E  D E  D A D O S  E  I N F O R M A Ç Õ E S
S O B R E  A  C R E D I T A Ç Ã O  N A  U D E S C

E  D E M A I S  I E S  B R A S I L E I R A S

de Creditação da Udesc

Tudo efetivado na perspectiva do uso de novas
ferramentas educacionais, novas tecnologias e
estratégias didáticas, redimensionando de forma crítico-
transformadora o papel e o valor da indissociabilidade
ensino, pesquisa e extensão, visando a aplicação dos
conhecimentos em situações reais. As alternativas e
experiências curriculares inovadoras significam
mudanças na estrutura curricular, no arcabouço
teórico-metodológico, nos objetivos de formação,
atuação do professor e do estudante, gerenciamento
administrativo, ralação universidade-sociedade. Aqui a
Creditação tem papel de destaque.

A Proex, a Proen e o colegiado de diretores de extensão
e de ensino de graduação realizaram debates,
formularam políticas e ações sobre a Creditação da
Extensão, a fim de criar desenhos curriculares
contemporâneos. Prática condizente com a rapidez das
mudanças da sociedade e a exigência de novos
caminhos para a educação, um novo arranjo curricular.
Buscou-se criar espaços interdisciplinares de discussão,
capazes de fomentar o desenvolvimento de projetos
integrados, pautados em metodologias de ensino
problematizadoras, que envolvam ativamente os
estudantes.

13º Encontro de Extensão da Udesc: Curricularização e Cidadania Ativa, São José, CEAD, 2017.

13º Encontro de Extensão da Udesc, Prof.
Etevaldo Almeida Silva (Uern)
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programa permanente de
gestão e avaliação da

extensão na udesc

Pioneirismo da Udesc no Brasil

A  P A R T I R  D E  2 0 2 0 . . .  

 

A Udesc adotou pioneiramente no Brasil os Indicadores
Brasileiros de Extensão Universitária (IBEU) sob a forma de
Programa Permanente de Gestão e Avaliação da Extensão
Universitária, a partir do trabalho de especialistas
externos, com experiência extensionista no campo
acadêmico, administrativo e representatividade nos fóruns
nacionais de extensão, professores de sete instituições,
sendo quatro federais e três estaduais. Os docentes
convidados formam o Grupo de Trabalho Interinstitucional
sobre Indicadores de Avaliação da Extensão, criado pelo
Forproex. Em 2017, o grupo elaborou o  Relatório de
Pesquisa Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária
(IBEU), um dos documentos de referência para elaboração
do Programa da Udesc. O relatório foi elaborado a partir de
uma pesquisa que envolveu 65 instituições públicas de
ensino superior, de todas as regiões do País. "Essa
pesquisa subsidia a gestão de desempenho da extensão
no setor público, por meio de procedimentos de
mapeamento e mensuração, com uso de indicadores, de
todas as atividades da área da extensão e de seus elos, de
forma a melhorar o desempenho individual e de toda a
cadeia de afazeres da área, modificando ou mesmo
eliminando aquelas tarefas que não acrescentam valor,
buscando a qualificação da atividade extensionista",
esclarece o pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade
da Udesc, Prof. Fábio Napoleão. O Programa considerou
48 indicadores atrelados a cinco dimensões avaliativas da
qualidade das ações extensionistas da universidade,
resultando em 15 indicadores particularizados para a
Udesc, considerando as especificidades do ensino uperior
na instituição. Em 2020, ocorrerá o seminário para
apresentação do Programa da Udesc.

NOVOS RUMOS DA eXTENSÃO DA uDESC ATRAVÉS DA
PARCERIA COM Importantes extensionistas do
brasil

Ana Inês Sousa - Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Ufrj)
Dalva Maria de Oliveira Silva - Universidade Federal de
Uberlândia (Ufu)
Etevaldo Almeida Silva (Coordenador) - Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (Uern)
Manoel Maximiano Junior - Universidade do Estado do Pará
(Uepa)
Maristela Helena Zimmer Bortolini - Universidade Federal de
Santa Catarina (Ufsc)
Nadege da Silva Dantas - Universidade Federal de Campina
Grande (Ufcg)
Regina Lúcia Monteiro Henriques - Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj)  

Grupo de trabalho interinstitucional sobre indicadores de avaliação
da extensão universitária:
 



OPERAÇÃO RONDON-UDESC SE CONSOLIDA
COMO A MAIOR AÇÃO DE EXTENSÃO DO
BRASIL...

 

O NER-UDESC a partir da Operação Gilmar Gomes, que contou com 20
docentes e dezenas de técnicos universitários da Udesc e de instituições
parcerias incorporou também como ferramenta de apoio o IDMS (Índice de
Desenvolvimento Municipal Sustentável - FECAM), que diagnostica o grau de
desenvolvimento territorial ao considerar as dimensões social, cultural,
ambiental, econômica e político-institucional. Além das áreas da extensão
universitária, o NER-UDESC, a partir da Operação Gilmar Gomes, passou a
adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas,
em suas dimensões econômica, social e ambiental, para fins de planejamento e
execução de oficinas nos municípios, visando prestar suporte a governos locais
e regionais para implementação da Agenda 2030 em âmbito local, com
estratégias adaptadas a contextos específicos e necessidades das cidades e
regiões. 

Entre 2016/2 e 2020/1, foram realizadas 7 operações, 4,1 mil
atividades para um público de 140,2 mil pessoas, em 63 municípios,

por mais de 1000 rondonistas e 40 instituições parceiras

se inscreve na modalidade de extensão de
imersão multidisciplinar e tem como escopo a
interação dialógica da comunidade acadêmica
com a sociedade por meio da troca de
conhecimentos, da participação e do contato
com as questões complexas contemporâneas
presentes no contexto social, visando contribuir
com soluções sustentáveis para a inclusão social
e a redução das desigualdades regionais, bem
como com a formação dos estudantes
universitários. Trata-se de uma das ações
coordenadas pela Proex, através do NER, que
conta com a participação de IES parceiras, de
órgãos e entidades municipais, estaduais e
federais, bem como com entes privados,
instituída a partir da indissociabilidade com o
ensino e a pesquisa. Cada operação realizada
representa um importante legado na construção
da cidadania ativa, através de ações nas áreas de
educação, cultura, meio ambiente, comunicação,
justiça e cidadania, produção e trabalho,
tecnologia e saúde. Além da Operação Rondon, o
NER realiza o Rondon em Casa, que envolve
estudantes, docentes, técnicos e convidados na
oferta de cursos, oficinas, palestras, atividades
culturais nas localidades onde estão sediadas as
unidades de ensino da Udesc. É um grande
ensaio para as atividades de planejamento e
execução das operações. 

Novas ferramentas para um novo ciclo, IDMS, ODS e
Seminário de Desenvolvimento NER 

Operação Gilmar de Almeida Gomes, 2019, coordenada pelo
Prof. Jaison Sevegnani (CEAVI)

Ao IDMS se associa o banco de indicadores, que apresenta dados de ordem
estadual, regional e municipal nos seguintes temas: assistência social,
demografia, economia, educação, finanças públicas, gestão de risco, saúde,
habitação, segurança pública e meio ambiente. Outra importante ferramenta
introduzida desde a Operação Encantos do Vale foi o Seminário de
Desenvolvimento Regional NER, com especialistas de diversas áreas de atuação.

Em 2017, o NER – UDESC foi homenageado pelo
Ministério da Defesa e pelo Decanato de
Extensão da Universidade de Brasília (UnB) pelo
trabalho realizado em 14 operações do Rondon.
O reconhecimento nacional ocorreu durante o 3º
Congresso Nacional do Projeto Rondon,
realizado em Brasília, onde foi celebrado os 50
anos da primeira Operação Rondon, idealizada
pelo Professor Wilson Choeri (Ueg), que em 1967
com 30 universitários da Ueg, Uff e Puc/RJ
seguiram para Rondônia, objetivando conhecer
outros “Brasis”, integrando os estudantes à
realidade brasileira. A denominação “Projeto
Rondon” homenageia o Marechal Cândido
Mariano da Silva Rondon.

A Operação Rondon – Udesc
teve início em 2010 e já

atendeu um total de 386 mil
pessoas em 178 municípios,
sediados em Santa Catarina,

Paraná, Goiás, Brasília, Bahia e
na Argentina.

Trata-se da maior ação de
extensão do Brasil e uma das

maiores da América Latina, com
números que demonstram a

magnitude da Udesc 
na produção e difusão do
conhecimento, referência 
no ensino superior público

brasileiro. 

Reconhecimento nacional!!

A Operação Rondon...



A MAIOR
OPERAÇÃO DA
HISTÓRIA DO
NER... "CAMINHOS
DO SUL"
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A 13ª Operação do NER - UDESC,

aconteceu em 2017 na região Sul

do Estado de Santa Catarina,

envolvendo 340 rondonistas (200

da Udesc e membros de 14

instituições parceiras de todo o

país) em 22 municípios das

Agências de Desenvolvimento

Regional ADRs de Braço do Norte,

Criciúma, Tubarão e Laguna.

Imagens: Acervo NER-Udesc



RONDONISTAS PELO
BRASIL

Extensionistas do NER representaram a Udesc em diversos eventos no país, a exemplo do Congresso Brasileiro
de Extensão Universitária - CBEU e do Congresso Nacional do Projeto Rondon, bem como em operações
extensionistas, como convidados ou integrantes de atividades organizadas pela Udesc, como a Ação Sambaituba
- Ilhéus/BA  e a Operação Brasílias-DF, ou ainda a destacada participação por convite no Projeto Amazonas
Barco-Hospital, na região do Alto Manaquiri, em Manaus, que atendeu às populações ribeirinhas de baixa renda e
com pouco ou nenhum acesso ao sistema de saúde. Na Operação Brasílias foram desenvolvidas atividades com
mais de três mil pessoas em comunidades da periferia, 71 oficinas nas oito áreas da extensão universitária, a
exemplo de mobilidade urbana, reaproveitamento de alimentos, drogas, bullying, tipos de violência, sexualidade,
reciclagem, saúde da mulher, formação de lideranças comunitárias, feira de profissões, autoestima e atividades
lúdicas. O NER já avança no cenário internacional, como a apresentação de trabalhos no Colóquio da Associação
Internacional de Pesquisa Científica em Educação (Afirse), realizado em Portugal.

Operação Brasílias, 2017 Projeto Amazonas Barco-Hospital, 2016

CBEU, Ouro Preto 2016

Congresso Nacional do Projeto Rondon, 2019
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ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR ATRAVÉS DO
PROGRAMA DE PRÉ-
VESTIBULAR DA UDESC...
O Pré-Vestibular Comunitário da
Udesc através da articulação entre a
Proex e direções de extensão,
extensionistas, estudantes da
Universidade, tem levado
conhecimento a muitos estudantes e
tornado realidade a esperança do
ingresso no ensino superior. Em
2019, o aulão preparatório "Corrente
do Enem", realizado no Instituto
Federal Catarinense (Ifc), de
Camboriú, reafirmou o valoroso papel
da ação extensionista da Udesc. O
evento foi organizado pela Proex, Ifc
e pela Dex do Cesfi. Professores de
renome nacional participaram da
ação, como os youtubers Ana Luiza
Ramos (Redação), Fabrício Scheffer
(Física), Leandro Leal (Química),
Marcelo da Silva (Geografia), Noslen
Borges de Oliveira (Português),
Samuel Cunha (Biologia) e Tatiana
Rezende (História). A Udesc ainda
ofertou apostilas aos alunos dos
seus pré-vestibulares, além de bolsas
aos estudantes que ministram aulas
na ação. Outra boa novidade no
campo dos pré-vestibulares
comunitários foi o surgimento do
Zinga!, sediado na porção norte de
Florianópolis. Trata-se de uma
iniciativa de alunos e egressos da
Udesc liderados pelo egresso e ex-
professor da Universidade Lucas
Ferreira dos Santos. Que os pré-
vestibulares comunitários continuem
a avançar!

Entrega de apostilas  aos alunos do pré-
vestibular do CESFI, 2019 Im
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A união de esforços, intercambio e cooperação acadêmica e
administrativa, foi capaz de gerar novas perspectivas para o
desenvolvimento da área de redução de riscos e desastres na
Udesc, vide a manutenção do convênio técnico-científico
com a Usaid/Ofda, voltado para as ações de capacitação de
pessoal na gestão de riscos e redução de desastres em Santa
Catarina. Assim sendo, em 2016, com apoio da Usaid/Ofda, a
Proex enviou docentes do CEPED para um intercâmbio em
New Orleans e Baton Rouge (EUA), onde membros de IES do
Brasil, Paraguai e Uruguai participaram de reuniões de
trabalho e visitas às áreas afetadas pelo Katrina. Em 2018,

membros do CEPED participaram do 3º Fórum Internacional
Interuniversitário, com o tema "Gestão Integral do Risco de
Desastres e Adaptação às Alterações Climáticas", realizado
em Trujillo, no Peru, que veio a discutir as quatro funções das
instituições de ensino superior na redução de riscos e
desastres: Gestão Institucional, Formação Acadêmica,

Investigação e Responsabilidade Social. Na oportunidade, a
Udesc aderiu a Carta de Intenção de Trujillo, que incorpora
temas atrelados à gestão integral de riscos de desastres e
adaptação à mudança climática. Ainda em 2018,

participação de integrante do CEPED na Convenção
Internacional de Saúde Pública de Cuba, realizada em
Havana, proferindo palesta e apresentando trabalho de sua
autoria. Em 2019, docentes do CEPED, com apoio da
Usaid/Ofda, participaram do Intercâmbio Técnico na Área de
Gestão Integrada de Riscos e Desastres para Instituições de
Nível Supeiror da América Latina e Caribe, realizado na
Universidade Pontificia Bolivariana (Upb), Medellín, na
Colômbia. E ainda apoiou eventos de área, a exemplo do I
Seminário Internacional de Defesa Civil, evento que integrou
a Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil, organizada
em 2016 pela SDC, Udesc, Unisul e   Fapesc, realizada na
Faed/Udesc.

Em 2018, a Udesc firmou termo de cooperação com a SDC-SC para
integrar o Comitê Técnico-Científico da pasta e desenvolver ações
em parceria, por meio do CEPED. Entre as ações previstas, estão a
realização de projetos de ensino, pesquisa, extensão, eventos e
serviços voltados à redução de riscos e de desastres (RRD) que
afetam a sociedade catarinense, além de iniciativas para capacitação
técnica dos profissionais que atuam na área e assento no CIGERD.
A participação no Comitê coroa a parceria desenvolvida entre o
Ceped e a SDC e abre caminho para o aprofundamento da relação na
área de ensino, pesquisa, extensão e gestão. A assinatura do termo
de convênio contou com a presença do secretário da pasta, João
Batista Cordeiro Junior, sendo que na oportunidade foi realizada
palestra do professor Francisco Costa, da Universidade do Minho,
em Portugal, sobre o tema "RRD, Resiliência e governança:
perspectivas no Marco de Sendai". E como membro do Comitê, em
2020, o CEPED apoiou a SDC no combate ao Covid-19.

internacionalização
da extensão

...através do CEPED
 

O Plano Estratégico de Gestão do CEPED – PlanCeped
(2016-20), alinhado a atuação em GRD/RRD e o Acordo de
Sendai, firmado em 2015 entre 187 países membros das

Nações Unidas, orientou o processo de
internacionalização do CEPED

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PlanCeped

CEPED passa a integrar o Comitê
Técnico-Científico da SDC

O CEPED se fez representar ainda nas
edições do Congresso Brasileiro de
Redução de Risco de Desastres, apoiou e
realizou cursos (BAGER e CPI), organizou
eventos, como Encontro Catarinense de
Gestão de Riscos e Desastres e Logística
Humanitária, participou de ações na
Operação Rondon, na implementação do
Plano de Gerenciamento de Riscos e
Desastres de Ibirama, da ABP-RRD e SDC,
além disso criou uma nova marca e seu
cão mascote, o Aquiles.
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Reunião de trabalho na Secretaria de Estado da Defesa Civil (SDC), 2018
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P IONE I R I SMO :  EDUCAÇÃO  EM
REDUÇÃO  DE  R I SCOS  E  DESASTRES

O CEPED efetuou em 2018 e 2019 os trabalhos do convênio
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) para a elaboração de um plano de cooperação
humanitária internacional no Brasil, no âmbito do projeto de
fortalecimento da cultura de gestão de riscos de desastres no
país, através do Ministério da Integração Nacional.
O convênio levantou, sistematizou, analisou, diagnosticou e
propôs ações estratégicas de logística de cooperação
humanitária internacional em situações de desastre, visando a
estruturação de uma resposta efetiva do governo brasileiro,
por meio da ação intersetorial de instituições, órgãos e
entidades envolvidos. Para tanto, a Secretaria Nacional de
Defesa Civil (Sedec) deniu como parceira a Udesc, através
do CEPED, que se aliou a laboratórios e equipes de pesquisa
da Puc-Rio e da Ufsc, sob a coordenação do Prof. Marino
Eyerkaufer (CEPED/Ceavi). 
 

 

O CEPED, em parceira com outras IES e entidades da área de defesa civil e redução de riscos e desastres,
organizou em 2019 o  1º Seminário Catarinense de Educação em Redução de Riscos e Desastres. O evento
objetivou debater a realidade e os desafios para a inclusão da temática de redução de riscos e desastres nos
centros educativos. A inclusão da gestão de redução de riscos e desastres nos centros educativos visa a
construção de  uma nova cultura na comunidade sobre sua relação com o território em todos os seus eixos de
atuação: prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação.

P LANO  DE  COOPERAÇÃO
HUMAN I TÁR IA
I N TERNAC IONAL

Marco no avanço em respostas de

cooperação humanitária internacional

diante de desastres no país e no exterior

1º Seminário Catarinense de Educação em Redução de Riscos e
Desastres, Joinville, 2019

Aquiles, mascote do CEPED
Imagens: Arquivo CEPED

Imagem: Divulgação Ministério da Integração Nacional



CONQU I STAS . . .SELO  DE  I N ST I TU I ÇÃO  DE

ENS INO  JÚN IOR  E  QUARTA  UN IVERS IDADE

ESTADUAL  MA IS  EMPREENDEDORA  DO

BRAS I L

O  SEGREDO  DO  SUCESSO . . .  ART ICULAÇÃO  ESTRATÉGICA

ENTRE  A  PROEX  E  A  FEJESC
 
Em 2019, a Udesc foi avaliada como a quarta instituição de ensino superior estadual mais
empreendedora do Brasil, segundo o Ranking de Universidades Empreendedoras (RUE), feito pela
Brasil Júnior, confederação brasileira de empresas juniores.  Criado para avaliar e classificar o
empreendedorismo nas universidades brasileiras, o RUE enumera as universidades a partir de
critérios como cultura empreendedora, inovação, extensão, infraestrutura, internacionalização e
capital financeiro. A terceira edição do ranking foi realizada a partir da percepção de 15 mil
estudantes de 123 universidades das 27 unidades federativas. Ainda em 2019, a Universidade foi
agraciada com o selo de Instituição de Ensino Júnior, auditado pela Brasil Júnior, confederação
brasileira de empresas juniores, destinado a instituições de ensino superior que tenham 25% dos
seus cursos de graduação vinculados a empresas juniores federadas. A Udesc é somente a segunda
instituição catarinense a conquistar o selo – a outra é a Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc).

A Proex apoiou as empresas juniores da Udesc no tocante a criação e qualificação de empresas
juniores através do compartilhamento de conhecimento e à capacitação via projetos e eventos
realizados em parceria com a FEJESC, na condição de uma das mantenedoras da entidade. Assim,
participou ativamente da organização de diversas ações como o Congresso Catarinense de Empresas
Juniores (ConCEJ), o Se Joga na Rede, o Projeto Empreende SC, Encontro de Empresas Juniores da
Udesc e a Conferência Mundial de Empresas Juniores – Junior Enterprise World Conference (Jewc
2016), realizada em Florianópolis. A parceria atentou para os interesses da Universidade em fomentar
o desenvolvimento das empresas juniores da instituição, ao tempo que atendeu a sociedade
catarinense em temas candentes no campo socioeconômico, a exemplo do empreendedorismo. A
ESAG Jr é a célula mater de uma estrutura que atualmente perfaz a presença de mais de uma dezena
de empresas juniores espalhadas pelas unidades da Udesc distribuídas em todo território catarinense,
que se somam a novos projetos em estágio de gestação. A Universidade acompanhou através de
relatórios semestrais da FEJESC o evolver das empresas juniores da instituição, bem como do Estado e
do País.

Divulgação Secom - Inventório, Ceart



CO-REALIZAÇÃO DO MAIOR
EVENTO DE

EMPREENDEDORISMO
JOVEM DO MUNDO, COM

MAIS DE 3 MIL
CONGRESSISTAS DE 17

PAÍSES

A Jewc 2016 reuniu mais de 3 mil congressistas de 17 países. O evento buscou o aperfeiçoamento de
natureza técnica e profissional das atividades das empresas juniores, a articulação com associações
congêneres no âmbito brasileiro e mundial em futuros projetos, a atualização das normativas que
regulam as empresas juniores, incremento teórico e prático dos currículos dos cursos de graduação,
participação em acordos e convenções estabelecidas em razão do evento, espaço de publicização das
atividades da Universidade etc. Em sua 7ª edição, o tema do JEWC foi “Lead the Co-era” e buscou 
incentivar os empresários juniores a pensarem e agirem de forma colaborativa. Como co-realizadora a
Udesc fortaleceu sua marca no âmbito nacional e internacional como apoiadora do
empreendedorismo, com efeitos na criação equalificação das empresas juniores da Universidade.

A abertura do evento contou com a participação do reitor da Udesc,
Marcus Tomasi, do governador do Estado, Raimundo Colombo, assim
como de alunos da instituição, em dia de palestras com Michelle Hunt,

Nicola Calicchio, Mary Shuttleworth e Ketan Makwana.

O desenvolvimento das empresas juniores da Udesc foi fomentado também por meio de workshops e
palestras com participação de membros da FEJESC, de EJ’s, pós juniores e parceiros. Para tanto, a partir
de diagnóstico prévio sobre as variáveis “pessoas, mercado e execução” foram realizadas visitas nas
unidades de ensino da Udesc, visando ofertar suporte as Ej’s federadas e incentivar a qualificação de
iniciativas e a criação de novas EJ’s, com repercussão positiva na relação com a sociedade através da
oferta de produtos diversos e inovadores. Além disso, ocorreu o lançamento de Edital de Chamada
Pública buscando a qualificação de as empresas juniores por meio do financiamento de projetos que
contribuam para melhorar o atendimento prestado a crianças e adolescentes no Educandário Santa
Catarina, sediado em São José-SC. Organização social civil sem fins lucrativos, criada na década de 1930
para abrigar pacientes de hanseníase, o educandário atende, desde os anos 1970, crianças de 18 meses
a 12 anos em condição de vulnerabilidade socioeconômica, atuando na educação infantil e
complementar.

Ambiente favorável à criação e
qualificação de EJ's na Udesc

Educandário Santa Catarina, São
José

Qualificação programada, 2019

Edital de Apoio as Ej's

Divulgação JEWC



PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS
DESTINOS DA EXTENSÃO
BRASILEIRA

42º FORPROEX, 2017

36º SEURS, 2018

42º FORPROEX, 2017 42º FORPROEX, 2017

35º SEURS, 2017

7º CBEU, 2016

Extensionistas (docentes e estudantes) e gestores da extensão representaram a Udesc em eventos
nacionais em nove estados e no Distrito Federal, com destaque para todas as edições no período de
2016 e 2020 do Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU e Seminário de Extensão
universitária da Região Sul - SEURS, com a apresentação total de 125 trabalhos nas modalidades oral,
oficina, minicurso, poster, bem como participação em rodas de discussão e atividades culturais. Além
das edições do CBEU e SEURS, servidores da Universidade participaram dos encontros do Forproex
Nacional, Forproex Regional Sul e Abruem, que originaram as cartas de orientação dos rumos no
período da extensão universitária brasileira. Destaca-se a organização pela Udesc do 42º Encontro
Nacional do Forproex, em Florianópolis, em 2017, comemorativo aos 30 anos do Forproex. O evento
contou com representantes de 70 instituições de ensino superior de todas as regiões do país. Na
ocasião, foi escrita a Carta de Florianópolis,  indicando diretrizes de ação para o desenvolvimento da
extensão. O documento faz menção à ampliação e ao fortalecimento da política de internacionalização
da extensão, o estabelecimento de indicadores de avaliação da extensão, a estruturação de canais de
divulgação e de banco de conhecimentos sobre o processo de curricularização, a defesa da autonomia
universitária, a autogestão e auto-organização da extensão, o desenvolvimento de planos regionais de
extensão e a proposição de um projeto de desenvolvimento nacional que permita a efetiva participação
popular e a construção da cidadania plena, valorizando o papel da educação e da extensão. No evento,
a plenária aprovou a minuta que resultaria na Resolução Nº 007/2018 CNE/CES/MEC.

Imagem: Marcelo G. Cardoso Imagem: Marcelo G. Cardoso



No contexto entre 2016 e 2020, a Ccult gerenciou a execução de um projeto de cultura na

Udesc articulado ao processo de gestão e promoção de políticas e ações orientado pela

construção do Sistema Nacional de Cultura, instituído a partir da Emenda Constitucional N°

71, de 29 de novembro de 2012, bem como pelas discussões sobre a Política Nacional de

Cultura e seus desdobramentos nas universidades brasileiras, sobretudo por meio de fóruns

nacionais de área, notadamente o Forproex. Tem-se como exemplo a Carta de São de São

Bernardo do Campo de 2016, que ressalta a importância da articulação entre as políticas

culturais das universidades brasileiras ao Plano Nacional de Educação - PNE, Plano

Nacional de Cultura - PNC e ao Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH3, além de

defender a garantia de adequado aporte de recursos para a implementação da Política

Nacional de Formação Artística e Cultural. No plano regional o CONGESC prestou relevante

apoio na concretização do projeto de cultura da Udesc, na figura de Roselaine Vinhas. Na

esteira destas mudanças, a Ccult aprovou a nova  Política de Cultura da Udesc, Resolução Nº

056/2017 – CONSUNI, que regulamenta a criação do Comitê de Cultura, do Plano Bianual de

Atividades Culturais, do Sistema de Cartografia e Estatística das Ações Culturais e do

Programa de Apoio aos Projetos Culturais. Assim sendo, a Política Institucional de Cultura

da Udesc cria os alicerces verdadeiramente adequados para efetivação dos princípios e

objetivos voltados a produção, preservação e difusão do conhecimento artístico e cultural,

previstos no Art. 4. do Estatuto da Udesc.

PROJETO
INSTITUCIONAL DE

DESENVOLVIMENTO
DA CULTURA

3 º Festival de Bandas da Udesc, CIC, Florianópolis, 2016

Modernização normativa,
trabalho em rede,  ampliação
de investimentos e
institucionalização
e interiorização de ações
marcam a gestão da cultura

A Ccult apoiou e realizou 190
eventos artístico-culturais,
atendentendo mais de 70 mil
pessoas, em todas as mesorregiões
do Estado de Santa Catarina, em 27
municípios
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Edital Campus de
Cultura
Incentivo à cultura nos centros e na
Reitoria em 2020 

O Edital Campus de Cultura (2019) consolidou o processo
de implementação da nova Política de Cultura da Udesc,
por meio de incentivo à cultura no centros e na Reitoria
após nove anos do lançamento do último edital de apoio à
cultura com recursos da Universidade, em 2009. O Edital
contemplou projetos, cursos e eventos em seis áreas:
música, audiovisual, formação, patrimônio e memória,
artes cênicas, artes visuais, escrita e literatura,
fortalecendo através da descentralização gerencial o
fomento às ações artísticas e culturais em toda a
universidade e sua articulação com as ações da
comunidade local. A iniciativa  buscou apoiar o
desenvolvimento de ações propostas por docentes e
técnicos universitários voltadas à promoção da cultura
integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à formação
cidadã dos diferentes públicos internos e externos à
instituição. O Edital Campus de Cultura permitirá em 2020
que a universidade potencialize ações de arte e cultura em
todas as localidades onde atua, ao tempo que contriburái
com a formação integral dos estudantes e a interação com
a sociedade. O novo Edital dará suporte à realização de 29
ações artistíco-culturais nos centros e na Reitoria.

Convênios e parcerias instituídas no início da
gestão, a exemplo do CONGESC, FCC, SESC,
FIESC, Aliança Francesa, Instituto Floripa
Jazz, Associação Cultural PANVISION e
fundações municipais de cultura,  facilitaram a
circulação da produção cênica e musical dos
docentes, estudantes e colaboradores da
Udesc e a realização pela Universidade de
projetos de formação artística, com cursos,
workshops e seminários. O que decisivamente
contribuiu para a profissionalização dos
artistas, a geração de novas produções
culturais, a construção do conhecimento e a
interiorização das atividades artístico-culturais
da Udesc, culminando com a nova Política de
Cultiura da udesc. Eis a base precípua de
sustentação do Projeto - Interiorizando o
Ceart, que levou arte e cultura a dezenas de
municípios de Santa Catarina entre 2016 e
2020.
 
 
 
 
 

Investimento de 725, 4 mil reais (recursos financeiros
e bolsas de cultura)... até 14 mil reais por ação, com
uma bolsa de extensão cultural por proposta
contemplada

 

TRABALHO

EM REDE

1

3

2

1 - Reunião de Trabalho com a Secretária de
Cultura de Chapecó/Presidente do CONGESC,
Chapecó, 2016
2 - Assinatura do Convênio SESC-UDESC,
Florianópolis, 2016
3 - Assinatura do Convênio Aliança Francesa-
Udesc, Florianópolis, 2016
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O Projeto Interiorizando o Ceart, lançado em 2017,
conquistou a cena artístico-cultural catarinense
através da formação de platéias, da formação
acadêmica, da divulgação e troca de experências entre
profissionais da área artística, por meio de espetáculos
dos mais variados gêneros e da oferta de workshops e
oficinas. Assim sendo, contribuiu com o
desenvolvimento e a democratização da cultura em
todas as mesorregiões do Estado de Santa Catarina,
com atividades realizadas em 27 municípios. Para
tanto, sob a coordenação da Ccult,  o trabalho em rede
foi importante ferramenta para mobilização de
recursos financeiros, materiais e técnicos internos e
externos à Udesc, resultando em  eventos gratuitos à
comunidade. Além das ações sublinhadas nas imagens,
convém mencionar: “Espetáculo – Insones”,   “Aulos -
Núcleo de Flautas Doce da Udesc”,   “Banda Teaser
Brass Groove Brasil” e   “Duo A Corda em Si”.  Ações
desenvolvidas nas seguintes localidades: Antônio
Carlos, Balneário Camboriú, camboriú, Chapecó,
Florianópolis,  Ibirama, Itapoá, Joinville, Lages, Laguna,
Rio Negrinho, São Bento do Sul,  São Francisco do Sul,
Timbó e Três barras.      Em 2018 e 2019, o Circuito
Universitário Sesc-Udesc de Artes Cênicas e Música
integrou o o Projeto Interiorizando o Ceart.

PROJETO

INTERIORIZANDO O

CEART

lançado em 2017,  o  projeto levou espetáculos ,  worshops e

oficinas a 27  municíp ios catarinenses

1

2

3

4

1 - Espetáculo - Era do Rádio
2 - Espetáculo - O Auto da Compadecida
3 - Espetáculo - Especial Acústico II: O Musical
4 - Quarteto de Cordas 
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O 1º Circuito Universitário Sesc-Udesc de Artes Cênicas e Música realizou apresentações
gratuitas em 14 cidades catarinenses, Brusque, Caçador, Canelinha, Chapecó, Concórdia,
Criciúma, Joinville, Lages, Laguna, Palhoça, Rio do Sul, São Bento do Sul, Tijucas e Tubarão.
Planejado a partir da assinatura em 2016 do convênio de cooperação técnico-científica e
artística entre as duas instituições, o evento integrou a segunda edição do Projeto
Interiorizando Ceart, da Udesc. Na primeira edição do circuito, dois projetos de música e dois
de teatro, formados por alunos e professores da Udesc, percorreram cidades catarinenses.
Projetos: "Aulos Núcleo de Flautas Doce da Udesc – Música Antiga e Contemporânea" e
"Madrigal Udesc", oriundos do Departamento de Música, do Ceart. "Auto da Compadecida" e
"Resquício", do Departamento de Artes Cênicas, do Ceart. As apresentações foram
acompanhadas por roda de conversa. O objetivo foi promover a circulação estadual da
produção cênica e musical dos docentes e estudantes da Udesc, especialmente do Ceart, na
programação do Sesc e realizar projetos conjuntos de formação artística. Na segunda edição
do circuito, dois projetos de música e dois de teatro da Universidade foram apresentados em
15 cidades do Estado de Santa Catarina, em Blumenau, Brusque, Caçador, Chapecó,
Concórdia, Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Palhoça, Tijucas e
Tubarão. São eles: Big Band Udesc, Violões da Udesc e as peças "Coro dos Maus Alunos" e
"Poeira". Importa realçar a grande parceria com a Dex-Ceart, co-realizadora do evento,
juntamente com a Ccult e o Sesc.

Circuito
Sesc-Udesc

de Artes
Cênicas e

Música

Com edições em 2018 e
2019, o evento consolidou
o Projeto Interiorizando o

Ceart, mostrando a
produção artística da

Universidade e criando
espaços de diálogo com o

público e o intercâmbio
entre os profissionais da
cultura. O que contribuiu

para o processo de
formação dos
acadêmicos... 

Imagens: Divulgação SESC



Foram muitos espetáculos: a "Era do Rádio", "O Auto da
Compadecida", "Especial Acústico II: O Musical", espetáculó
de dança contemporãnea "Asas", "Cantata Ode a Zumbi -
Comandante Guerreiro",  musical "O Grande Circo Místico", "A
Invasão" (adaptação da peça teatral de Dias Gomes dos anos
de 1960), espetáculo multimídia "Um Americano em Paris",
com o pianista brasileiro Pablo Rossi e a Orquestra da
Udesc, a Orquestra da Udesc e o bandoneonísta argentino
Pablo Greco e o acordeonista brasileiro Vinicius De Lisieux
Lole e outros.  Espetáculos, que em sua maioria,
combinaram música e artes cênicas. Registre-se a relevante
atuação dos professores do Ceart João Titton e Cristina
Emboaba, coordenadores artísticos de muitos dos
espetáculos, em profícua parceria com a Ccult-Proex. O
espetáculo a "Era do Rádio" deu início ao ciclo dos grandes
espetáculos promovido pela Udesc no período 2016-20.
Através da interpretação de clássicos musicais das décadas
de 40 e 50, época de ouro do rádio, o espetáculo uniu a
Orquestra Acadêmica, a Big Band e o Grupo de Choro da
UDESC ao Grupo Teatral Dromedário Loquaz. Importante
intercâmbio entre artistas, em sua maioria estudantes,
produtores culturais, marcaram a cena artística nos quatro
anos, em espetáculos realizados em importantes teatros por
todo o Estado de Santa Catarina, valorizando a produção
artística da Universidade e a democratização da cultura. Não
bastasse o valor e o papel cultural, todos os espetáculos
contribuíram com a continuação de programas sociais em
escolas e ONG's com apresentações beneficentes que
arrecadaram mais de uma tonelada de alimentos não
perecíveis, repassados à Casa da Criança do Morro da
Penitenciária, Casa São José, Creche São Francisco de Assis,
ao Instituto Guga Kurten, Casa do Adalto (joinville), entre
outras entidades. 
 

O CICLO DOS
GRANDES
ESPETÁCULOS

Produção, difusão e
intercâmbio artístico e
cultural... formando
estudantes e
espectadores

Especial Acústico II: O Musical

Era do Rádio

O Auto da Compadecida

Cantata Ode a Zumbi - Comandante Guerreiro

O Grande Circo Místico

Orquestra da Udesc, Pablo Greco e Vinicius LoleImagens: Acervo Ccult



Em 4 anos 38
apresentações, mais de
100 artistas no palco do
Misturada...

Dazaranha, Brass Groove Brasil, François
Muleka, O Regional Choro Ilhado, Stella  Folks,
Danilo Melo, Banda Parafuso Silvestre, Duo
Papadú e mais 30 apresentações musicais
marcaram a cena musical nos últimos quatro
anos no Palco Misturada Musical Udesc,
contemplado a produção de estudantes,
egressos e músicos convidados, sobretudo de
Santa Catarina. A parceria entre a
Coordenadoria de Cultura da Udesc e o
Programa de Extensão Udesc Musical,
coordenado pelo professor João Titton (Ceart),
deu o tom para o sucesso, mas apenas
possível pela criatividade e esforço dos
artistas, que apresentaram um extenso
repertório com composições que foram do
rock ao blues, passando pelo jazz, funk e
reggae, MPB, canções do universo pop atual,
canções clássicas e muito mais.

Misturada em sua
melhor fase!

Imagens: Acervo Ccult



Em 2019, apresentações musicais e oficinas do
Floripa Jazz Festival ocorreram na sede do
Campus I, Gratuitas e também abertas ao
público externo, as atrações levaram arte e
cultura para a população. Participaram dos
shows a Big Band Udesc, Ipoma Urutau, Dantor
Quartet, Letícia Coelho   e Johanna Hirschler,
configurando uma gama de estilos, com um
repertório que foi do jazz à música popular
brasileira e aos ritmos, harmônias e o vocal
latino-americano. Além dos shows musicais,
foram desenvolvidos seis workshops com
especialistas brasileiros e estrangeros, com
temas como direito autoral, processo
compositivo, música como fonte de renda,
esferas popular e erudita da música brasileira.
O evento foi articulado ao Projeto Misturada
Musical da Udesc

FESTIVAL DE BANDAS
DA UDESC
edições 2016 e 2017
no CIC

FLORIPA JAZZ FESTIVAL
2019

A proposta do Festival foi consolidar o trabalho
musical de alunos e egressos da Udesc, além de
proporcionar um espetáculo de qualidade que
fortalecesse a música autoral, sendo também um
evento beneficente. Em 2016, o Festival contou
com a participação de convidados e de músicos
formados pela universidade que integram as
bandas Orfeu Trio, Meliza e Piero, Rédea Solta e
Marelua. Em 2017, foi a vez das bandas Skrotes,
Parafuso Silvestre, Bruna Nogueira e Banda, que
ainda dividiram o palco com o Dazaranha. O
público pode conferir diversos gêneros musicais,
como jazz, samba, MPB, rock alternativo e música
regional.

Casa cheia,
sempre!
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Programa Educação Musical da Rede de Ensino de
Palhoça, sob coordenação musical de Maycon
Souza;
Alunos de Violino da Casa da Criança do Morro da
Penitenciária, sob coordenação musical de Patrick
Cavalheiro;
Escola de Música de Biguaçu Reduzino Romão de
Faria, sob coordenação musical de Lincon
Espindola;
Grupo de Violinos do Instituto Guga Kuerten, sob
coordenação musical de Raiza Diatel;
Orquestra Tons de Luz do Centro de Apoio à
Formação Integral do Ser (Ceafis), sob coordenação
musical de Luiz Fernando S. Thiago

Em 2019,  a Udesc apresentou o concerto beneficente
com jovens instrumentistas. O 1º Encontro de
Orquestras Juvenis contou com a apresentação do
professor Fernando Bresolin (Ceart) e reuniu a
Orquestra Acadêmica da Udesc e integrantes de
projetos de musicalização de Palhoça, Biguaçu e
Florianópolis. A apresentação foi promovida pela
Orquestra Acadêmica da Udesc, coordenada pelo
professor João Titton e Ccult. Os projetos participantes
do evento foram coordenados por professores de
musicalização e prática de instrumentos, sendo os
jovens formados na Udesc.
 
Confira os projetos e seus coordenadores:

1º Encontro de
Orquestras Juvenis

Superando o desafio da
democratização do
acesso à formação e
produção musical... 
Reconhecimento aos
trabalhadores da música
no estado...
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A Udesc participou das edições do FAM e Planeta.Doc,

com a apresentação de filmes em todas as unidades de

ensino da Udesc e municípios selecionados, direcionados

a diferentes faixas etárias, alcançando crianças de todas

as idades e adultos, a partir de temáticas críticas e de

reflexão. O convênio com a Panvision e a Plural

Produções tornou a Udesc ponto obrigatório para

exibição gratuita de filmes, incluindo a apresentação de

pré-estréias, a exemplo de "Crisálida"  e "Lua em

Sagitário". O primeiro filme apresenta a trajetória de

jovens surdos e suas dificuldades do dia a dia, enquanto

o segundo é um longa-metragem sobre a trajetória de

dois adolescentes que viajam do Oeste Catarinense até

Florianópolis, vivendo uma série de dilemas no caminho.

O FAM ainda promoveu a maratona cinematográfica de

curtas com as edições do Rally Universitário Floripa, com

a participação de estudantes do Ceart, assim

fomentando as ações de cultura da linguagem

audiovisual no estado. A parceria com o Planeta.Doc -

Festival Internacional de Cinema Socioambiental,

significou a exibição de filmes e apresentações culturais

que tratam do tema da sustentabilidade. Em muitos

casos, incluso debates por meio de palestras e mesas

redondas sobre os temas abordados nos festivais, vide a

fala do geógrafo brasilerio Carlos Wlater Porto

Gonçalves (Uff) sobre "Natureza, desenvolvimento social

e globalização", ocorrida na edição de 2016 do

Planeta.Doc, numa parceria com o PPGPLAN-UDESC. O

apoio da Udesc contribuiu para descentralizar,

democratizar o acesso às produções de cinema para

todo o público, fortalecer a cinematografia latino-

americana, assim como também reconhecer o trabalho

dos agentes locais de promoção cultural, educativa e

social do estado. Importa ressaltar que muitas escolas

públicas e ONGs receberam apoio logístico da Udesc.

Filme: "Rosinha", aborda o amor na 3ª
idade 

Debate com especialists e os produtores de
"Crisálida", 2016

D
iv

ul
ga

çã
o 

PA
N

VI
SI

O
N



Em sua 7ª edição, o Concurso de Fotografia da Udesc
teve como objetivo reafirmar o compromisso da Udesc
com a temática de Direitos Humanos, em contexto
comemorativo aos 70 anos da Declaração de Direitos
Humanos, 30 anos da Constituição Cidadã de 1988 e  a
adesão da universidade no Pacto Universitário pela
Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e
dos Direitos Humanos. Em período que a Udesc recebeu
o título de Embaixada de Direitos Humanos ao Serviço da
Humanidade, ligada ao Observatório Internacional de
Direitos Humanos (OIDH), com sede mundial em Portugal,
para a promoção da paz no mundo. Registre-se ainda a
condição de coordenador nacional de Direitos Humanos
e Justiça do Pró-reitor de extensão, cultura e comunidade
da Udesc. Concorreram quase 200 fotos de 105
candidatos, sendo os trabalhos premiados nas primeiras
colocações: de Hugo Daniel Conzi Bermudez (1), Gabriela
Delsin Pires (2) e de Katia Valéria Santos de Carvalho (3).
Confira as fotografias na galeria ao lado. A ação se
articulou aos afazeres do Pacto Universitário pela
Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e
dos Direitos Humanos.
 

32

1

A Udesc recebeu duas sessões gratuitas do
Projeto  Museus Virtuais em 2017. O público fez
uma incursão pela plataforma virtual  Google Art
Project. nas sessões "EUA - a arte moderna nos
museus americanos" e "Rússia - um suspiro na arte
europeia". A iniciativa do Instituto Maratona Cultural
teve apoio da Ccult.  As visitas virtuais foram
conduzidas pelo arte-educador Claudio Toscan. As
sessões abordaram a história da arte e criaram um
espaço imersivo onde os participantes sentiram-se
realmente dentro dos museus.



A CCult – Proex abriu nova frente de produção cultural com o lançamento em 2020 do Projeto Dito
Efeito Literário – Livro e Leitura com efeito arrebatador! O projeto produz conteúdo cultural em vídeos
e episódios de podcast, estes últimos também transmitidos na Rádio Udesc FM 100.1, abordando o
efeito reflexivo, crítico e emocional que a leitura traz para o cotidiano. São apresentados livros, obras e
autores da literatura brasileira, clássica e contemporânea, trazendo informações biográficas, históricas
e psicossociais. O diferencial encontra-se justamente no que se conhece por “efeito estético da
literatura”, e também “Biblioterapia”, em que a leitura é recurso de autodesenvolvimento, mobilizando
afetos e estimulando o olhar sensível do sujeito para si e para o mundo – diz a idealizadora do projeto
Karin Vanelli, bibliotecária integrante da equipe CCult. Da imersão nas obras e história de vida dos
autores são produzidos vídeos curtos, facilmente visualizados no celular, e ainda rende um bom bate
papo em episódios de Podcast, com duração de cerca de meia hora, reunindo convidados de diversas
áreas do conhecimento que agregam outros olhares, perspectivas e mesmo histórias sobre a leitura
tratada no vídeo. O projeto é comprometido com as ações afirmativas as quais a Universidade adere,
estando em pauta os direitos humanos, abordagem de questões de gênero, raça e condição social.
Objetiva dar visibilidade aos projetos de extensão, expondo pesquisas, pesquisadores e extensionistas
alinhados com estas pautas. Os vídeos são disponibilizados em canal do Youtube com o nome do
projeto  - Dito Efeito Literário. E os episódios de podcast podem ser ouvidos pelo Spotify, ou na
plataforma Anchor, a qualquer tempo, também transmitidos pela Rádio Udesc FM 100.1. 
Texto: Karin Vanelli

Dito Efeito 
Literário

Com Karin Vanelli

Em regime de quarentena, em
2020, a Proex indicou aos
coordenadores de extensão da
Udesc a readequação das ações
para o enfrentamento da crise
sanitária e econômica mundial. As
direções de extensão se
mobilizaram na luta, a exemplo do
Cead, com a ação CEAD em Casa
com Você. Diversos afazeres
foram desencadeados pela
administração central e a Ccult
contribuiu com o trabalho de Karin
Vanelli através do Dito Efeito
Literário – Efeito Literário na
Quarentena. 



APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS NOS
CENTROS E REITORIA

A Ccult apoiou dezenas e dezenas de eventos nos centros e na Reitoria, com
sonorização, iluminação, estrutura de palco, contratação de artistas, viabilidade junto
às entidades de controle da cena artística no estado e municípios, na maioria das
vezes estando presente in loco  e prestando orientações sobre a organização das
atividades artístico-culturais. Assim, apoio o FIK - Festival Internacional de Arte e
Cultura José Luiz Kinceler, o Parque das Profissões, os fóruns das áreas finalísticas,
como o 42º FORPROEX. Apoiou o Novembro Cultural no CAV, o Udesctock no CCT, o
Piquinique Literário no CESFI, eventos comemorativos diversos, a exemplo dos 10
anos do CEPLAN, entre muitos outros. A Ccult esteve mais do que nunca presente nos
centros, apoiando a arte e cultura locais.

Lages, CAV Joiville, CCT

Chapecó, CEO

Balneário Camboriú, CESFI

Itapoá, SCFlorianópolis, SC

Imagens: Acervo Ccult



Criação do PIC, do ProCult e do
Comitê de Cultura da Udesc

A Política de Cultura da Udesc reconhece a importância da cultura, nas dimensões: simbólica,
cidadã e econômica, para o desenvolvimento humano e compreende a necessidade de articular
um espaço aberto e plural às manifestações culturais. Na Udesc, a cultura é construída no
espaço da transversalidade de relações e significações na área cultural, tendo o caráter de
inclusão social, promovendo e dialogando com a diversidade de manifestações empreendidas
pela comunidade. Assim sendo, a Ccult-Proex estabeleceu por meio de política institucional três
importantes ações, o Plano Institucional de Cultura (PIC), o Programa de Apoio aos Projetos de
Cultura (ProCult) e o Comitê de Cultura da Udesc.   Com isso criou os fundamentos para o
desenvolvimento da cultura na Udesc. 
O PIC é um plano institucional de cultura elaborado a partir de discussões em fóruns locais de
desenvolvimento da cultura, realizados nas unidades presenciais de ensino e polos de EaD da
Udesc, envolvendo artistas e entidades de cultura locais e a comunidade acadêmica. Apresenta
o caráter bianual, significando o estabelecimento de uma agenda cultural que valoriza de forma
precípua a cultura e os artistas locais. Já o ProCult é um programa de apoio às iniciativas
artístico-culturais coordenadas por docentes ou técnicos universitários da UDESC, podendo
haver a alocação de carga horária e tendo suporte institucional na forma de recursos financeiros
e bolsas de extensão cultural. Importa ressaltar aqui, portanto, a possibilidade de contratação de
artistas. O ProCult leva em consideração, prioritariamente, a indissociabilidade ensino-
pesquisa-extensão e a valorização da relação com a sociedade. Tudo avalizado pelo Comitê de
Cultura da Udesc, que representa os interesses da comunidade acadêmica da Universidade e
da sociedade através de representante da sociedade civil indicado pelo CONGESC
(Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina). Há ainda a previsão de
criação em cada centro de comissão de cultura, com o intuito de auxiliar o membro do comitê de
cultura e orientar propor ações no âmbito do centro.
 
 



Salto de qualidade na gestão do esporte!

Em todos os campi da Udesc buscou-se

desenvolver o esporte universitário em suas

duas manifestações: esporte de rendimento e

esporte-educação. A Ceven valorizou o

esporte enquanto prática fundamental no

desenvolvimento integral do indivíduo e na

formação para o exercício da cidadania.

Exemplo maior disso foram as edições do

JIUDESC, Jogos Internos da Udesc. Foi

cumprida com maestria a finalidade do

Jiudesc de desenvolver o intercâmbio social e

desportivo dos seus participantes, estimular a

atividade desportiva amadora, revelando

nomes para a composição de equipes que

representarão a universidade em

competições como os Jogos Universitários

Catarinenses – JUCs e os Jogos Universitários

Brasileiros – JUBs. O que no período colocou a

Udesc em posição de destaque entre as

universidades de Santa Catarina e do Brasil,

com excelente desempenho nas

competições regionais e nacionais. Com

protagonismo também nas discussões sobre

a gestão do esporte universitário brasileiro.

Igualmente um rol de ações contínuas

ajudaram a posicionar a Udesc como

destaque esportivo, a exemplo da presença

de espaços na universidade para prática de

esportes fora do período de competições,

como academias de musculação e ginásios, e

espaços locados de associações esportivas e

sociais. Outra importante ação foi a

organização e apoio a eventos esportivos

universitários em parceria com universidades

e as atléticas. Também a presença do

calendário de eventos esportivos e uma

moderna prática de comunicação. Enfim,

muitos foram os afazeres e estruturas que

ajudaram a elevar a qualidade do esporte na

Udesc, com destaque para a Liga das

Atléticas. Ações que contribuíram com a

diminuição da evasão e auxiliram na

permanência estudantil. Na Udesc, o esporte

é para todos! O que inclui também os

servidores da universidade, seja através do uso

dos espaços esportivos ou participando do

JISUDESC, os Jogos de Integração dos

Servidores da Udesc, que promove a atividade

desportiva amadora e estimula o

congraçamento dos servidores. Cidadania e

qualidade de vida pelo esporte é um direito

social na Udesc, que no período foi valorizado.

Cidadan ia  e  qua l idade  de  v ida  pe lo  espor te  como  di re i to  soc ia l  na  Udesc  
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Atléticas
I N T E G R AÇ ÃO  C E V E N - A T L É T I C A S . . .  E  A  QUA L I F I C A Ç ÃO

DO  E S P O R T E  UN I V E R S I T Á R I O  DA  UD E S C

O desenvolvimento do esporte na Udesc em suas duas manifestações - participação e rendimento - foi facilitado
pela organização administrativa das 11 atléticas da udesc coordenada pela Ceven-Proex. Tratou-se de
operacionalizar na prática a Liga das Atléticas. Assim sendo, se unificou o processo eleitoral das atléticas na
instituição, ocorreu a padronização regimental das entidades, debates e orientações gerais periódicas sobre
espaço físico para prática e para gestão do esporte nos centros, comunicação e divulgação, ações esportivas
organizadas pelas atléticas, arrecadação financeira, calendário de eventos e cadastro de atletas etc. As atléticas
passaram a tomar decisões sobre a organização e participação da Udesc em jogos internos e externos à
instituição. Desta forma, as atléticas cumpriram igualmente seu papel pedagógico na formação dos estudantes
da Udesc.

Reunião das Atléticas, Florianópolis, 2020



J  I  U D E S  C
O MAIOR DO BRASIL

As últimas três edições do Jiudesc, sediadas em São Bento do
Sul, Ibirama e Blumenau, foram aclamadas pela comunidade
acadêmica como as maiores da história dos jogos. Sucesso
construído através de inúmeras inovações no planejamento e
execução do maior evento do esporte universitário brasileiro,
quando se desconsidera os eventos organizados pela LDU,
portanto referência nacional. No quadriênio de 2016-20, mais
de 4 mil atletas das 12 unidades de ensino da Udesc
participaram em competições em até 17 modalidades, como
atletismo, futebol de campo, handebol, xadrez, vôlei, tênis de
campo e natação. A participação dos estudantes ocorreram em
todas as etapas de organização da competição, desde o
treinamento e seletivas das equipes nos centros, passando por
reuniões de trabalho envolvendo as atléticas, visita in loco no
palco dos jogos antecedendo as competições, congresso
técnico, até a concretização dos dias de competições. 

Tudo sob a coordenação geral da Ceven, que à época dos jogos contou com um staff de dezenas de servidores, estudantes e
colaboradores convidados, sempre motivados pelo desafio de fazer a melhor edição do Jiudesc. Além da qualidade das
competições, o Jiudesc se notabilizou pelo ambiente de animação, confraternização e trocas, cumprindo papel importante de
integração dos estudantes da Universidade. Práticas estimuladas pela Ceven através do desafio das atléticas, premiação do
destaque esportivo, do evento esportivo lixo zero, pioneiro no esporte universitário no Brasil, da assistência social aos
programas locais, a exemplo da arrecadação de alimentos e material de higiene e limpeza. A Ceven realizou as consagradas
edições de São Bento do Sul, Ibirama e Blumenau se pautando pela redução dos custos dos jogos com melhora de sua
qualidade, vide a correção do histórico problema logístico com a realização da edição de 2019 em Blumenau, no Complexo
Esportivo do Serviço Social da Indústria (SESI).
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A NOVA IDENTIDADE DO JIUDESC
Finalizamos a gestão com a concretização da nova marca do Jiudesc e a
modernização da identidade visual @udesc.esportes, com nova palheta de
cores e padronização de marca. Já a nova logotipo do Jiudesc representa três
palavras: ser, recomeçar e conjunto. Dessa tríade surgiu a inspiração para a
acadêmica do Curso de Design Gráfico (Ceart), Sara de Bem Apolinário, criar a
nova arte.



As conquistas nas edições do JUCs expõem o incentivo da Ceven ao desporto universitário. A Udesc esteve no topo em

SC. Nas últimas edições do JUCS, em Caçador, Chapecó, Lages e Joinville, 583 atletas representaram a Udesc,

multicampeã nas competições em disputa com quase vinte instituições de ensino superior do estado, entre públicas,

privadas e comunitárias. O JUCs tem como objetivo mobilizar a juventude universitária em torno do esporte, identificar

talentos no cenário esportivo estadual e desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os estudantes

universitários.

A  U D E S C  E S T Á  N O  T O P O  E M  S C !

"Nossos acadêmicos estão tendo a oportunidade de vivenciar
experiências para além da sala de aula, na perspectiva de formação
integral."
                                              Josiele Vanessa Alves, coordenadora da Ceven-Proex-Udesc

A destacada participação se fez com o suporte de profissionais da educação física, fisioterapia, psicólogos e gestores do

esporte universitário na Udesc e colaboradores convidados, que estabeleceram uma vitoriosa rotina aos atletas, incluso a

infraestrutura de alojamento, alimentação, transporte, treinamento etc.   

Protagonismo no esporte
universitário catarinense
Nos últimos quatro anos, a Udesc se sagrou
campeã geral do JUCs em três edições dos
jogos e obteve um vice-campeonato 

*Imagens da página - Divulgação CEVEN



Destaque na LDU e JUBs

A Udesc participou dos principais eventos esportivos universitários nacionais promovidos pela CBDU, ficando entre os

primeiros colocados nas modalidades em disputa. A promoção de treinos oficiais e seletivas para formação de equipes da

instituição nas competições nacionais, levou estudantes de todos os centros da Udesc a ter a oportunidade de integrar

alguma equipe de sua afinidade desportiva em eventos nacionais, LDU e JUB’s. Muitos talentos no esporte foram

descobertos a partir do incentivo ao esporte universitário na Udesc.

A  U D E S C  C O N Q U I S T O U  O  B R A S I L !

"A maior conquista dos estudantes da Udesc foi se fazer cidadão e
difundir cidadania num país desigual, a partir do esporte."
 
                                                                                            Fábio Napoleão, pró-reitor (Proex)

A Udesc se destacou no futsal feminino, basquetebol feminino, voleibol masculino, rugby masculino, futebol 7, basquete

3x3, jiu-jitsu, taekwondo, natação masculino, tênis de mesa, badminton, xadrez, com posição de protagonismo nacional no

e-sports - League of Legends (LOL) e Fifa 2018, JUBs Acadêmico, atletismo paradesportivo feminino, karatê feminino e

basquete masculino.

*Imagens da página - Divulgação CBDU



udesc é destaque nas Novas competiÇões do

calendário do esporte universitário catarinense

A Copa UFSC-UDESC foi uma das
principais competições criadas no
período através da parceria entre a Ufsc
e a Udesc com o objetivo de fomentar o
esporte universitário, possibilitando a
ampliação do calendário de eventos
esportivos para as equipes das
instituições que não se classificam para
a fase final dos Jogos Universitários
Brasileiros (JUBS). As edições anuais
realizadas a partir de 2016 contaram
também com a participação de equipes
do Paraná e do Rio Grande do Sul,
garantindo ao menos quatro equipes
em cada modalidade. Instituições
públicas, faculdades particulares e
equipes amadoras da região
participaram das edições. As
competições ocorreram no Centro de
Desportos (CDS) da UFSC, no SEST-
SENAT e no Cefid. Eis uma dentre
muitas inovações introduzidas para
melhorar o esporte de rendimento da
Udesc.

Imagens: Acervo Ceven



"Defina o que é impossível para
você e então mude. Vença,
supere barreiras e rompa
limites, todos os dias, dentro e
fora do esporte."

Tatiane S. Philippi Kunz

Udesquianos... conquistaram o
Brasil e o mundo esportivo

Acima a paratleta Tatiane Selhorst Philippi Kunz, estudante do Cead,

que conquistou em 2018 três medalhas de ouro nos arremessos de

peso, disco e dardo na categoria F44 de atletismo do Fisu America

Games, organizada pela CBDU e Federação Internacional do Esporte

Universitário America (Fisu), bem como nos Jogos Paralímpicos

Universitários. Ambos eventos ocorridos no Centro Paralímpico

Brasileiro (CTPB), em São Paulo. A acadêmica foi a primeira paratleta a

representar a Universidade, com apoio da CEVEN, em grandes

eventos esportivos. Cabe destacar o suporte da treinadora Jane

Neves Pereira, da Asespp (Associação Esportiva e Paradesportiva, de

Braço do Norte).     

Abaixo o atleta Willian Weihermann. Era ainda

estudante do CCT quando começou a se destacar no

cenário nacional e internacional, participando nas

competições esportivas universitárias. Foi campeão

mundial universitário de basquete 3x3, vice-campeão

ANOC World Beach Games de Basquete 3x3, campeão

pan-americano universitário de basquete 3x3, dentre

outros títulos.        

 

 

Luíza Jesus (CEFID) vem colecionando títulos e prêmios, inclusive

internacionais, atuando como goleira de futebol. Foi eleita a melhor

goleira fut-7 do mundo pela Federação Internacional de Fut-7 (FIF-7). O

prêmio contempla sua atuação na temporada de 2017, quando

também conquistou o vice-campeonato da Copa América pela seleção

brasileira. Na Udesc, além dos estudos, a acadêmica encontrou apoio

para se aperfeiçoar ainda mais como atleta. "A Udesc é uma

universidade diferenciada, que apoia e incentiva o esporte

universitário, tratando os acadêmicos como verdadeiros profissionais

de suas modalidades. Essa relação entre estudo e esporte é

fundamental na vida de um atleta/acadêmico", destaca a atleta.

 

 

Divulgação CBDU

Divulgação CBDU

Foto: AM-PLUS VÍDEO Produtora Digital

Júlia Hort (Cefid) - Karatê Feminino

Divulgação CBDU



JISUDESC
OS  MELHORES  DA

HISTÓRIA  DOS  JOGOS . . .

2017, 2018 e 2019

Momentos de integração, de diversão, de motivação, com familiares e
amigos, mas sobretudo a renovação do espírito de equipe... do TIME
UDESC, reforçaram o compromisso dos servidores com o maior legado
da Udesc – “SER UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA, GRATUÍTA E DE
QUALIDADE!!!” No Jisudesc, Jogos de Integração dos servidores da
Udesc, os servidores se unem não para autuarem processos, abrirem
empenhos, corrigirem provas, prepararem aula... mas para
confraternizar... brindar os acertos, o aprendizado dos desacertos, na
certeza que todos tem um objetivo comum... manter a nossa querida
Udesc entre as mais conceituadas universidades do país e pública,
sem deixar de estimular a atividade desportiva amadora. Aqui a Ceven
teve papel fundamental, com inovações diversas na feitura dos jogos,
novas modalidades esportivas, festas temáticas, novas formas de
divulgação etc, através da atuação de equipe de trabalho experiente e
motivada. O resultado - as melhores edições da história dos jogos. Imagens: Acervo Ceven



Política de

Esporte

Universitário

da Udesc

A Resolução da Política de Esporte Universitário da Udesc
que tramita na Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade,
Processo SGPe Udesc Nº 8655/2020, reflete as normativas
constantes nos documentos nacionais que orientam
atualmente o esporte universitário e o desejo da comunidade
acadêmica em instituir e regulamentar o desenvolvimento do
esporte na Udesc – esporte universitário de rendimento e de
participação. O texto normativo define a concepção, os
objetivos, as fontes de recursos, os eventos esportivos de
referência, o ordenamento administrativo, assim como cria a
Liga das Atléticas, o Comitê Institucional do Esporte
Universitário, a bolsa atleta e o Programa de Apoio ao
Esporte Universitário (Proes). A Política de Esporte
Universitário reflete as ideias de estudantes, docentes e
técnicos da Universidade, de especialistas do Cefid e da
Ceven e a importante participação das atléticas, sob a
coordenação da Gestão Proex 2016-20.

Criação da Politica de Esporte Universitário - Um novo
tempo para o esporte na Udesc

o Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo
da Udesc traz informações sobre a
classificação dos eventos (abrangência,
público, porte e tipo), sua adequada
nomenclatura, mas destacadamente
orienta o planejamento e a execução
dessas atividades, que inclui várias etapas
como contratação de serviços, divulgação,
emissão de convites, gerenciamento
operacional, entre outras.  O documento
também reserva espaço para orientação
acerca da realização colações de grau na
universidade (cerimonial e protocolo), que
abrangem assuntos como precedência de
autoridades, montagem da mesa de honra,
distribuição de bandeiras, execução de
hinos etc. O guia também orienta a criação
do Calendário Institucional de Eventos da
Udesc, um espaço para acompanhamento
em tempo real de eventos realizados em
todas as unidades da Universidade. O
projeto foi liderado pela Proex com o
assessoramento de Felipe Cintra e  Nadia
Garlet, servidores do Instituto Federal de
Santa Catarina (Ifsc), com larga experiência
na área.

APERFEIÇOANDO OS
EVENTOS

INSTITUCIONAIS COM A
CRIAÇÃO DO GUIA DE
EVENTOS DA UDESC

Imagens: Acervo Ceven



CALENDÁRIO

INSTITUCIONAL DE

EVENTOS 

Em 2020, a Udesc passou a contar com o
Calendário Institucional de Eventos,
garantindo a inclusão e divulgação de todos
os eventos que sejam de interesse da
comunidade acadêmica e externa à
Universidade. Tem-se a padronização da
divulgação e o organizador de eventos
através do uso Office 365 da Udesc, que ao
ser alimentado com informações abastece o
Calendário Institucional de Eventos,
gerenciado pela Ceven-Proex. A publicação
do Calendário centraliza o rol de eventos
realizados na Reitoria e em todas as
unidades de ensino, gerando ganhos quanto
ao planejamento, em relação à transparência
e a economicidade para instituição,
organizadores e partícipes dos eventos
institucionais da Udesc.

CCO - Jiudesc, 2016

Imagens: Acervo Ceven



A CEVEN E SUAS MULTITAREFAS...

GERENCIAMENTO DE ESPAÇOS
PARA A PRÁTICA ESPORTIVA E

DE LAZER...
A CEVEN AINDA PRESTOU SUPORTE AO GERENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA
ESPORTIVA E DE LAZER, COMO OS GINÁSIOS E AS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO DA
UDESC, ALÉM DE COORDENAR O COMPLEXO ESPORTIVO DA UDESC, SEDIADO NO CAMPUS
I – ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, FORMADO PELA ACADEMIA PROF. DR. RUY JORNADA
KREBS E O CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO. 
 
AS ACADEMIAS, POR EXEMPLO, PROPORCIONARAM À COMUNIDADE ACADÊMICA UM
ESPAÇO PARA A PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COM ORIENTAÇÃO
QUALIFICADA, VISANDO À SAÚDE E O BEM-ESTAR GERAL DO CORPO DISCENTE, DOCENTE
E TÉCNICO. NO CASO DA ACADEMIA PROF. DR. RUY JORNADA KREBS, ATRAVÉS DE NOVOS
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADOS, TAMBÉM EXERCEU O
PAPEL DE IMPORTANTE ESPAÇO PARA A PRÁTICA DAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO EM DO
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UDESC. 
 
OCORREU AINDA NO PERÍODO A COORDENAÇÃO DO USO DO ESPAÇO PARA
TREINAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER DA ASTEL, NO BAIRRO DO ITACORUBI, ATRAVÉS DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO.
 Imagens do Complexo Esportivo da Udesc/Acervo Ceven



CEVEN nas
Mídias 

Sociais
Outro destaque foi o envolvimento dos estudantes, bolsistas,
estagiários e voluntários, nas boas práticas de comunicação nas
redes sociais. Atuação de estudantes do jornalismo e do design,
bem como das atléticas. Mais uma dentre as diversas atividades
da Ceven que decisivamente contribuíram com a diminuição da
evasão e a permanência estudantil, com foco na formação
integral dos estudantes. Aqui o cadastro de atletas teve
também seu valor, ordenando e incentivando a participação
estudantil no esporte universitário.

Cadastro de atletas da udesc



CEVEN-PROEX, 
235 EVENTOS
EM 4 ANOS!

Simplesmente, muito
trabalho! 

A Ceven-Proex organizou, apoiou e
participou de 190 eventos institucionais e 45
eventos esportivos!

Imagens: Acervo Ceven/Secom



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL COMO PRIORIDADE INSTITUCIONAL
 OS  ESTUDANTES  COMO  PROTAGONISTAS  DA  SUA  HISTÓRIA

Ainda  em  2016 ,  a  recém  criada  Coordenadoria  de  Assuntos  Estudantis  (Cae-Proex)  se  alinhou  a
Política  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAE) .  Assim  sendo ,  orientou  regramentos ,  editais  e
ações  aos  princípios  e  diretrizes  nacionais  da  área ,  destinados  ao  acesso ,  permanência ,

diplomação  e  ao  atendimento  aos  egressos ,  na  perspectiva  da  inclusão ,  da  diversidade  e  da
educação  em  direitos  humanos ,  com  formação  científ ica ,  artística ,  cultural ,  política  e  f i losófica .

Portanto ,  reconhecendo  a  educação  como  direito  social  voltado  ao  pleno  desenvolvimento  da
pessoa ,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua  qualif icação  profissional .  No  período  2016-

20 ,  a  CAE  passou  por  diversas  fases  de  organização  administrativa ,  desde  a  criação ,  afirmação  e
consolidação ,  significando  o  incremento  no  corpo  funcional  com  o  ingresso  de  especialistas  de
área ,  bem  como  criando  diversos  programas ,  a  exemplo :  1)  Programa  de  Auxíl io  Financeiro  aos
Estudantes :  oferta  de  subsídio  refeição ,    auxíl io  moradia ,    alimentação ,    transporte ,   emergencial ,
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e  outros  em  implantação ,  como  creche  e  apoio  didático-pedagógico ,

destinados  aos  estudantes  com  vulnerabil idade  social  comprovada ;  2)

Programas  Universais :  destinados  aos  estudantes  em  geral  e  não
condicionados  por  seleção  socioeconômica ,  nas  áreas  de  saúde ,

qualidade  de  vida ,  atenção  social ,  inclusão  digital ,  atendimento
pedagógico ,  acadêmico  e  psicossocial ,  bem  como  esporte ,  cultura  e
lazer ,  contribuindo  para  a  permanência  no  curso  e  na  sua  conclusão ,

além  da  integração  estudantil ;  3)  Programas  de  Suporte  às  Entidades
Estudantis :  destinados  às  entidades  estudantis  reconhecidas
estatutariamente  pela  Udesc ;  4)  Programa  de  Ações  Afirmativas  e  de
Inclusão .  Muitas  das  ações  foram  realizadas  de  forma  coligada  com
outros  segmentos  institucionais ,  como  a  Ccult  e  Ceven ,  nas  áreas  de
cultura  e  esporte ,  ou  ainda  a  Proen ,  responsável  pela  implementação  da
política  de  egressos  e  de  assistência  prioritária  através  do
acompanhamento  educacional  dos  estudantes  público-alvo  da  educação
especial  e  com  necessidades  educacionais  específicas .

Compreensão da importância do movimento estudantil como componente político-pedagógico fundante
da formação integral dos estudantes. Por uma Udesc aberta às diferentes correntes de pensamento e
orientada pelos princípios de liberdade de expressão, democracia e respeito à dignidade da pessoa e
seus direitos fundamentais. 



UNIVERSIDADE CIDADÃ

A CAE-PROEX/UDESC EM 2019 PASSOU A
ATENDER TODOS OS ESTUDANTES COM

VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA 
Para a CAE-PROEX/UDESC não teve ano perdido em razão da

crise econômica nacional, valores, quantitativos e novos
auxílios foram criados 

CAE - O ESTUDANTE COMO PRIORIDADE
A Udesc passou a atender todos os estudantes com vulnerabilidade social
comprovada a partir de 2019 com o PRAFE. O programa é parte integrante das
ações de assistência estudantil, que visam garantir acesso, permanência e
conclusão de curso dos alunos na perspectiva de inclusão social, formação
ampliada, produção de conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico e da
qualidade de vida.
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Muitas mudanças normativas foram acompanhadas de
avanços nos investimentos. Mudanças cujo objeto primaz foi
melhor atender os estudantes da Udesc. O inventário
normativo releva que foram executas diversas alterações no
regramento dos auxílios aos estudantes, que versaram sobre:
1º) aumento recorrente dos quantitativos até o atendimento
integral de todos os estudantes com vulnerabilidade social
comprovada na Udesc; 2º) desburocratização e dotação de
transparência aos editais, que passaram a ser lançados duas
vezes ao ano, ao invés da prática de lançamentos oito
editais/ano; 3º) ampliação dos valores dos auxílios e
mudanças no processo de renovação dos auxílios com a
redução da porcentagem de reprovação acadêmica de 80%
para 70%; 4º) unificação dos benefícios PROSUR e PRAPE,
criando o Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em
Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica (PRAFE), com
novas modalidades de auxílio, transporte e emergencial; 5º)
criação dos auxílios alimentação e moradia para pós-
graduação.

CONSTANTES E PROFUNDAS MUDANÇAS NO REGULAMENTO DOS
AUXÍLIOS FINANCEIROS BENEFICIANDO OS ESTUDANTES... 

Avanço normativo e ampliação de
recursos no aporte financeiro ao

PRAFE

Em relação ao ano de 2015, o PRAFE sofreu
uma elevação em recursos financeiros

aportados nos auxílios superior a 200%,
significando aumento nos valores, nos

quantitativos e a criação de novos auxílios,
transporte, emergencial e PRAFE Pós-

Graduação. Além disso, foram investidos
outros R$1,3 milhões no PROSUR, entre
2016 e 2019, sobretudo com recursos

próprios da Udesc.



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À SAÚDE
UNIVERSITÁRIA 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Do auxílio financeiro... e para além do auxílio financeiro

Novos servidores  com especialidade em assistência social, psicologia e psicopedagogia,
novas instalações físicas, enfim, um novo ordenamento aos serviços ofertados no Campus I
da Udesc, junto ao RU, que inclui também o atendimento psicológico e de enfermagem,
resultaram na criação do SAISU. Diversos serviços passaram a ser ofertados em instalações
adequadas, serviços na área de assistência social e psicologia, além da orientação e do
encaminhamento para as redes sociais de atendimento, buscando viabilizar o acesso a
políticas públicas, direitos e benefícios. No campo da psicopedagogia, a Udesc passou
institucionalizar a atenção ao processo de ensino e aprendizagem. Além da promoção a
saúde mental e social de alunos e servidores interessados serviços outros são ofertados no
SAISU, como de enfermagem. 

"RESPIRA": ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO

UM RU QUE SEJA RU 
A partir da premissa de melhor regular o preço e a oferta dos serviços do RU - Campus I, em
2016, a CAE, em negociação com a concessionária do RU, conseguiu que a oferta de
refeições ocorresse no café da manhã, café da tarde e jantar, além do habitual almoço. Algo
que precisa ser mantido. Já em 2019, precipitou a execução de novo edital licitatório,
buscando a redução do valor da refeição para os estudantes do campus I. Findado o
processo, o valor da refeição no RU - Campus I, agora com preços estratificados, despencou
de R$ 7,00 para R$ 4,50, mesmo em cenário econômico adverso. Alunos com
vulnerabilidade social comprovada tem sua alimentação subsidiada pela Udesc, a custo zero.
A CAE intermediou o convênio com o Curso de Nutrição da Ufsc, que passou a realizar
estágios no RU, visando contribuir com a qualidade das refeições oferecidas. Buscou-se
enraizar na administração central e nos centros a defesa da criação de estruturas do tipo RU
nas unidades de ensino da UDESC, visto que resultam em diversas vantagens: a) aluguel do
espaço em favor da Universidade; b) regulação do preço dos serviços/produtos; c) regulação
do cardápio – públicos distintos/oferta de refeições em diferentes períodos; d) espaço de
convivência diuturna; e) formação cidadã – envolvimento dos estudantes com questões
diversas referentes ao RU, a exemplo do preço das refeições, qualidade dos serviços e
produtos; f) estabelecimentos de parcerias com agricultores familiares. É preciso avançar!

SUPORTE ADMINISTRATIVO AOS CENTROS
Dentre as atividades desenvolvidas pela CAE em suporte aos centros e Reitoria, cabe
destacar o apoio voltado ao atendimento psicológico e social, individuais ou em grupo, aos
estudantes e servidores, bem como acompanhamento de estudante em domicílio,
acompanhamento de estudante as entidades de saúde. Tudo firmado através de reuniões
de trabalho com representantes nos centros e com instituições parceiras ou conveniadas
para o melhor auxílio aos centros nas demandas de área. Ressalvando que, o setor de apoio
aos estudantes está sendo organizado gradualmente nos centros. Outras iniciativas foram
executadas, a exemplo da participação na Comissão de Verificação de Cotas Raciais da
Udesc, participação no Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos
CEPSH/Udesc, além de apoiar e organizar palestras na área de assuntos estudantis, em
parceria com laboratórios e núcleos que realizam atividades congêneres, bem como em
parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento Humano da Udesc e o Setor de RH nos
centros.

A área de assuntos estudantis envolve políticas e ações diversas voltadas ao acesso, a
permanência e ao egresso. Dentre as mais diversas atividades destacam-se aquelas
atreladas ao campo da psicopedagogia, voltado para a compreensão do processo de
aprendizagem humana. No atendimento psicopedagógico destaca-se a identificação e a
avalição dos obstáculos na construção do conhecimento do estudante somadas as
estratégias de aprendizagem significativa e de melhoria do desempenho acadêmico e de
situações do cotidiano. Dentre os objetivos. Tem-se: 1) Investigar as causas do baixo
rendimento estudantil; 2) Investigar a trajetória de vida do estudante, no âmbito cognitivo e
emocional, e sua interferência na aprendizagem; 3) Fazer diagnóstico apurado das
dificuldades e transtornos de aprendizagem; 4) Fazer plano de intervenção único para cada
indivíduo; 5) Resgatar as lacunas que ocorreram ao longo do processo de aprendizagem; 6)
Procurara entender como como a pessoa aprende; 7) Ajudar a superar obstáculos do
processo de aprendizagem. Desde 2019, a Udesc passou a disponibilizar tais serviços de
forma individual ou em grupo no Campus I - Itacorubi, em  centros selecionados e on line.
Uma das ações instituídas foi o Projeto Respira, em que foi utilizada a arte como atividade
terapêutica, com técnicas de aquarela e argila.



 SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COMO FOCO
Em 2016, os servidores dos segmentos de assistência social e psicologia educacional da Cae elaboraram o
documento denominado “Proposta de criação de Setor de Assistência Estudantil - SAE”, que instituiu o arcabouço
teórico e metodológico de funcionamento da SAE entre 2016 e 2018, mas igualmente os fundamentos para criação
em 2019 do SAISU – Serviço de Assistência Integrada à Saúde Universitária. A Proposta resultou de estudos
teóricos, legais e operacionais, bem como a realidade da área em outras IES. A Proposta previa igualmente o
estabelecimento de setores de assistência estudantil nas unidades de ensino da Udesc. Desde então o
funcionamento do setor envolve uma gama de serviços da área de assuntos estudantis, com atuação em alguns
casos extensiva aos servidores, a exemplo do atendimento social e psicológico, seja no Campus I – Itacorubi ou
ainda em outras unidades de ensino da udesc. Além disso, registra-se a participação da equipe de trabalho da CAE
em reuniões de trabalho presenciais e eventos diversos nos centros, a exemplo do “Dia da Saúde” no CCT. A CAE se
articula também com instituições parceiras, vide a Organização não Governamental Instituto Movimento, o Centro
de Atenção Psicossocial do Município de Florianópolis, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras
Drogas – CAPad do Município de Florianópolis, Serviço de Atenção Psicossocial de Balneário Camboriú, com
profissionais de psicologia educacional de outras IES, como a   UFSC e o IFSC. Dentre as mais diversas
preocupações da CAE, importa mencionar a saúde mental e atenção psicossocial de estudantes e servidores da
instituição, acompanhamento dos prafistas. Em ambos os casos a Cae desenvolveu muitas ações ou participou da
regulamentação de serviços, vide a IN 03/2020 que "Disciplina no âmbito da UDESC os procedimentos
administrativos relativos ao protocolo para atendimento de situações de urgência e emergência na UDESC." A Cae
debateu por meio de palestras, oficinas, mostras de filmes, campanhas, nos centros e externamente à Udesc com
gestores e trabalhadores da área e interessados, temas importantes como depressão, ansiedade, estresse, ética,
cuidado e humanização na saúde. Facilitou convênios na área da saúde e atuou em parceria em campanhas como
o Setembro Amarelo e a oferta de testes gratuitos de HIV, sífilis e hepatites. Segundo a OMS, o Brasil figura entre
os lideres no ranking mundial de depressão e ansiedade, com sequelas dramáticas como um número elevado de
suicídios no país.   A maior concentração reside na Região Sul, com Santa Catarina como segunda colocada no
ranking. Eis a razão do foco nos serviços.

CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGOS PARA TODOS OS
CENTROS E REITORIA

Após longa tramitação nas instâncias técnico-administrativas da Universidade, vide os Processos SGPe Udesc Nº
3283/2019 e Nº 7031/2020, ambos originados na Cae-Proex, a Udesc poderá contar com psicólogos credenciados
para atendimento dos centros e da Reitoria. Os serviços poderão ser executados pelos credenciados nas
dependências da universidade e/ou em consultórios próprios, devendo o profissional ter competência técnica para
realizar as sessões, com formação na modalidade de Bacharelado em Psicologia por Instituição reconhecida pelo MEC. 
A previsão inicial é de quase 2 mil atendimentos
individuais no ano e mais de 100 atendimentos em
grupo. Assim sendo, será superado o dilema do
reduzido número de profissionais com atuação na
instituição, a maioria através de convênios firmados com
a Udesc e um único servidor ocupante do cargo de
Técnico Universitário de Desenvolvimento na função
Psicólogo. Registre-se aqui, cargo extinto pelo CONSUNI
no ano de 2013, conforme Resolução Nº 050/2013.
Superado os entraves burocráticos, resta agora
meramente o lançamento do Edital de Credenciamento
para atender a grande demanda de casos de
transtornos mentais e comportamentais, dependência
química, com todos os seus desdobramentos. Em
muitos casos, ocorrências verificadas em estudantes
saídos de casa, se afastando da família e amigos,
inserido em novo ambiente cultural e social para realizar
seus estudos. Com isso a Udesc atende a premente
necessidade de contratação dos serviços até que se
efetive a aprovação no Consuni de abertura de
concurso público através da necessária revogação da
Resolução Nº 050/2013. Outro feito da Cae!!

Palestra da Cae-Proex no CEO, 2018



CAMPANHA: 
"FAÇA DA UDESC UM LOCAL LIVRE DE ASSÉDIOS."

A campanha "Faça da Udesc um local livre de assédios”, que abordou temas
como racismo, bullying, homofobia, assédios e discursos de ódio na internet, foi
lançada em 2018, objetivando conscientizar, sensibilizar e combater os diversos
tipos de violências presentes no ambiente universitário. A campanha foi
estabelecida através de parceria entre a Cae-Proex, a SECOM e a Faed, através
de sua Assessoria de Comunicação, do Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil
(Nuape) e docentes. Por meio de cartazes, vídeo temático, rodas de conversa e
palestras, página eletrônica e a abertura de canais para denúncias, a campanha
buscou contribuir para uma educação em direitos humanos, centrada na
valorização da diversidade e no convívio social sem preconceitos e
discriminações, na formação de uma cultura de inclusão, de respeito às
diferenças. Foi pactuado que cada unidade de ensino e Reitoria mantivessem
uma estrutura física para recebimento, acolhimento e encaminhamento de
denunciantes e pessoas que podem passar por esses problemas. A campanha foi
lançada com a palestra temática realizada pelo Prof. Rogério Machado Rosa,
estudioso da área de Educação e Psicologia, ex-integrante da equipe da Cae-
Proex e hoje docente da Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc). Na Proex,
Rogério trabalhou de perto no atendimento a estudantes e servidores que
buscavam ajuda ou estavam em situação de risco.

PALESTRA: ASSÉDIOS ENTRE NÓS? 
SENTIDOS ÉTICO, POLÍTICO,
EDUCACIONAL E INSTITUCIONAL
DO SEU ENFRENTAMENTO
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"Precisamos falar sobre assédios" - CCT, 2018
Imagem: Comunicação CCT



A CAE apoiou o movimento estudantil da Udesc na participação de representantes da
Universidade nos Congressos e na Bienal da União Nacional do Estudantes (UNE), no
Conselho de Entidades de Bases (CONEB), no Encontro de Grêmios da UBES (ENG), no
Encontro Nacional de Pós-Graduandos (ENPG), na co-organização dos Congressos da UCE,
na organização dos Encontros do Conselho de Entidades de Base da Udesc etc. Temas
candentes sobre questões conjunturais, educacionais e de organização estudantil foram
debatidos, a exemplo da reativação do DCE-UDESC e da política de assuntos estudantis,
qualidade e cortes orçamentários na educação brasileira. A Cae defendeu o caráter
cidadão e pedagógico envolto à participação de discentes da Udesc no movimento
estudantil.

Com edição anual, o programa já destinou quase R$ 130 mil reais
à entidades estudantis reconhecidas institucionalmente pela
Udesc, movimento estudantil, atléticas e empresas juniores. O
apoio a participação e a organização de eventos abrange desde
programações locais a internacionais, com caráter pedagógico,
científico, tecnológico, cultural, esportivo e político. Os valores
reservados englobam as despesas de auxílio-inscrição, auxílio-
hospedagem, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, pró-labore a
palestrantes e também despesas possíveis de análise pela
administração, visando facilitar a atividade estudantil.  

Suporte às entidades estudantis!

EM 2019, A CAE PIONEIRAMENTE CRIOU O PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS ESTUDANTIS 

RECONHECIMENTO AO MOVIMENTO ESTUDANTIL NA PRÁTICA...  

Evento esportivo organizado pela Atlética

 55º Congresso da União Nacional dos
Estudantes (UNE), Belo Horizonte-MG, 2017

Abertura do 1º Encontro do Conselho
de Entidades de Base (CEB),
Florianópolis-SC, 2018

 11ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE). Salvador-BA, 2019

Imagens: Acervo Cae
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Com 58 integrantes, a Chapa Desenvolve Udesc foi eleita
para a Gestão 2019-2020 com 1.544 votos (53,1% do
total). A eleição, que contou com suporte operacional da
Cae-Proex, ocorreu em 20 e 21 de maio/2019, nas 12
unidades da universidade, com um total de 2.917 votos
válidos. As outras duas chapas que concorreram foram
Todas as Vozes, com 1.285 votos (44,17%) e Vamos à
luta!, com 80 votos (2,75%). Para a diretora geral do DCE-
UDESC, a estudante Joanna Daudt, do curso de
Administração Pública, a reabertura do diretório é uma
luta de mais de 20 anos e uma conquista de todos os
estudantes. Como afirmou na posse, "Estamos unidos pelo
propósito de representar todos os acadêmicos,
independente das posições ideológicas, com um DCE
democrático, inovador e plural". O pró-reitor de Extensão,
Cultura e Comunidade, Fábio Napoleão, ressalta: "A
conquista do DCE é resultado da incansável luta dos
estudantes e tabém do imprescindível poio administrativo
da Cae-Proex, que fez avançar a área de assuntos
estudantis 54 anos em 4, sempre dialogando e respeitando
o protagonismo dos estudantes, sem ingerência, como
deve ser."

Em agosto de 2018, os diretórios e centros
acadêmicos da Udesc em encontro do Conselho
de Entidades de Base (CEB), que recebeu o
suporte administrativo para sua efetivação da
CAE, deliberaram democraticamente pela
reativação do DCE-UDESC e pré-definiram as
bases do estatuto da entidade. Qualquer
estudante esteve apto a participar das
discussões, com os diretórios e centros
acadêmicos tendo direito de voto. Na abertura
do evento, o acadêmico Felipe Fonseca, do
Curso de Moda, enfatizou a participação de
alunos de vários centros da Udesc no encontro
do CEB. Comentou: "É importante manter essa
rede que está se formando", defendendo pautas
como a desburocratização de editais de
permanência estudantil e a realização de ações
contra assédios e a favor das minorias, além de
campanhas pelo "ensino superior público, de
qualidade e acesso universal".

APÓS MAIS DE 20 ANOS...
UDESC REATIVA O DCE

POSSE  DO  DCE -UDESC ,UM

D IA  PARA  ENTRAR  NA

H I STÓR IA . . .

Abertura do 1º Encontro do Conselho
de Entidades de Base (CEB),
Florianópolis-SC, 2018

Posse do DCE-UDESC pela Chapa
Desenvolve Udesc, Florianópolis-SC,
2019

Estudantes e CAE: União em prol da formação
integral dos estudantes... 

Imagens: Acervo Secom



A Secretaria deveria apresentar estrutura congênere a outras instituições de ensino superior do país, com diversos
segmentos de atuação, de relações étnico-raciais, de diversidade sexual e enfrentamento da violência de gênero,
de acessibilidade e inclusão educacional, de inclusão digital. Tudo realizado com suporte de comitê consultivo e
deliberativo de área. A luta foi encampada pela Proex, que buscou criar as condições para o combate a
desigualdade, ao preconceito, em prol da inclusão, sobretudo por intermédio da criação da referida Secretaria e
da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE. Assim sendo, a facilitação do acesso a Universidade, a
representação positiva dos sujeitos marcados por atributos identitários, bem como a incorporação curricular de
tão importante temário, ganharia novo status e adequado aporte orçamentário-financeiro e técnico. A Proex
transpôs o tema da Carta de Proposições de Ações Afirmativas da Udesc para o PDI da Udesc (2017-21) em 2017,
aprovado pelo CONSUNI, e a partir de ideias e debates em fóruns de representação autuou proposta em 2019,
aprovada em reunião extraordinária do Comitê de Extensão da Udesc. A proposta formalmente apresentada pela
Proex e Comitê de Extensão da Udesc (Processo SGPe 36368/2019) foi de criação da Pró-Reitoria de  Assuntos 
Estudantis - PRAE e  Secretaria de  Ações  Afirmativas, Diversidade  e  Direitos Humanos, bem como de alteração
da Pró-Reitoriade Extensão, Cultura e Comunidade para Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, indicando de
forma justificada as alterações do Estatuto e do Regimento Geral da Udesc. O arranjo administrativo proposto
significa ampla e relevante transformação organizacional, em favor do adequado atendimento das áreas de
assuntos estudantis, de diversidade, ações afirmativas e direitos humanos, de esporte universitário, de cultura e da
área finalística de extensão, com representação positiva interna e externa à Udesc. Não obstante, o processo foi
arquivado e no seu lugar surgiu a proposta executiva da nova gestão da Reitoria de criação da Secretaria de
Assuntos Estudantis, Ações Afirmativas e Diversidades, como conta o Processo SGPe 4302/2020.

CAE PELA CRIAÇÃO DA
PRAE E DA SECRETARIA DE

AÇÕES AFIRMATIVAS E
DIVERSIDADE NA UDESC...

       Em 2016, na plenária final do 1º Simpósio de Ações
Afirmativas da Udesc, evento apoiado pela CAE, foram
apresentadas por meio da Carta de Proposições de
Ações Afirmativas da Udesc as principais demandas
de área, com destaque para a criação na Udesc da
Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade. Buscava-
se a efetivação de um dos princípios norteadores do
Estatuto da Udesc: “Promover a inclusão social e étnica,
respeitando a diversidade cultural”, através da
instituição de setor específico presente na estrutura
organizacional da Udesc. 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DIVERSIDADE DA UDESC

No final de 2019, o Reitor cria a Comissão de Ações Afirmativas e Diversidade da Udesc, Ato do Reitor Nº 238, de
18/12/19, a partir de solicitação da Proex (Processo SGPe 35903/19), com representantes da Reitoria e todos os centros
da Universidade. Diga-se de passagem, a Comissão participou da aprovação na reunião do Comitê de Extensão da
criação da Pró-Reitoria de   Assuntos   Estudantis - PRAE e   Secretaria de   Ações   Afirmativas, Diversidade   e   Direitos
Humanos. Para além disso, a Comissão vem atuando na atualização das normativas de área na Udesc, atividades
acadêmicas de produção e difusão de contetúdo temático, bem como em favor da almejada mudança  na estrutura
organizacional da Udesc. Por fim, deve-se mencionar que foram realizados debates com a comunidade acadêmica ao
longo de meses visando a criação da Política de Assuntos Estudantis da Udesc.
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