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1 Florianópolis
2 São José
3 Itapema
4 Balneário Camboriú
5 Itajaí
6 Joinville
7 São Bento do Sul
8 Blumenau
9 Indaial
10 Ibirama
11 Pouso Redondo
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14 Braço do Norte
15 Tubarão
16 Laguna
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18 Araranguá
19 Praia Grande
20 Campos Novos
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22 Treze Tílias
23 Joaçaba
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25 Ponte Serrada
26 Chapecó
27 Pinhalzinho
28 Palmitos
29 São Miguel do Oeste
30 Palhoça
31 Canelinha
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Polos de Ensino a Distância
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UNIDADES
FLORIANÓPOLIS
Reitoria
Centro de Artes (Ceart)
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid)
Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed)
Centro de Educação a Distância (Cead)
Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag)
JOINVILLE
Centro de Ciências Tecnológicas (Cct)
SÃO BENTO DO SUL
Centro de Educação do Planalto Norte (Ceplan)
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Centro de Ciências Agroveterinárias (Cav)
CHAPECÓ E PINHALZINHO
Centro de Educação Superior do Oeste (Ceo)
IBIRAMA
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi)
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi)
LAGUNA
Centro de Educação Superior da Região Sul (Ceres)
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Via de Mão Dupla
As ações extensionistas são uma ponte permanente entre a universidade e a sociedade.
Tenho dito, em meus discursos, que a Udesc precisa de “desencapsular”, ou seja, levar
o conhecimento do ensino e da pesquisa para fora dos limites da instituição. Enxergo
justamente na extensão um dos melhores caminhos para nos aproximarmos da sociedade
que nos financia.
Com a extensão ganha a sociedade, mas também ganha a comunidade acadêmica
em virtude da rica troca de experiências. Sem dúvida alguma essas ações nos permitem
conhecer melhor Santa Catarina e o seu povo e, com isso, buscar soluções para as
demandas constantes das comunidades.
Esse catálogo de extensão é um brilhante trabalho desenvolvido pela Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Comunidade (Proex) que mostra ações e projetos nas áreas da comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, meio ambiente, educação, saúde, tecnologia e
produção e trabalho.
Grande parte de tudo isso, que os leitores conhecerão nas próximas páginas, é resultado do Programa de Apoio à Extensão (Paex) da Udesc, que oferta recursos de R$ 1,2
milhão e 366 bolsas de extensão todos os anos.
Reitero que nessa gestão (2016-2020) a extensão terá sempre o meu apoio, assim
como o ensino e a pesquisa, que são as áreas fim da universidade. Não vamos medir
esforços para seguir trabalhando para aprimorar editais estratégicos como os de apoio ao
ensino, pesquisa e extensão.
Marcus Tomasi
REITOR
2016-2020
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Inclusão e combate ao subdesenvolvimento
A extensão universitária, processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e
político, não pode ser residual, acessória e eventual, tampouco significar uma invasão
cultural ante a articulação com a comunidade. Como nos alerta Paulo Freire, ao discutir as
bases de comunicação entre o saber dos técnicos extensionistas e dos camponeses chilenos
no Livro - “Extensão ou Comunicação?”, deve o extensionista atuar numa perspectiva
progressista e libertadora, plasmada no ser educador-educando, “do sujeito que opera e
transforma o mundo”.
A universidade precisa redescobrir-se enquanto promotora e praticante dos valores democráticos e da equidade social através da extensão. Para tanto, a comunidade acadêmica
tem o dever de valorizar a ação extensionista por meio da legitimação e reconhecimento
da extensão na gestão da universidade, da sua inserção nos projetos pedagógicos, do intercâmbio nacional e internacional, da definição e implementação de indicadores gerais da
extensão e do estimulo a produção científica na área. Deve-se fazer valer verdadeiramente
o tripé ensino-pesquisa-extensão Eis o desafio da universidade moderna no Brasil. Eis o
desafio da Udesc sob a nova gestão. Por uma extensão universitária em prol da inclusão e
do combate incansável ao subdesenvolvimento.
A publicação do Catálogo de Extensão representa uma pequena mostra das 550 ações
de extensão da Udesc, distribuídas entre programas e projetos, envolvendo centenas
de extensionistas, efetivadas em todas as regiões de Santa Catarina em 2016. Ações de
extensão que oportunizaram o intercâmbio entre os saberes sistematizados, acadêmicos e
populares, relacionando criticamente teoria e prática, em ação política e democratizante do
conhecimento, oriundas de universidade pública, gratuita e de qualidade.
Fábio Napoleão
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE
2016-2020
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Foto: Rodrigo Brüning Schmitt/Ascom Udesc

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura
e Comunidade

A Proex pauta suas políticas e ações pelo compromisso com a cidadania e pela produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico, desportivo e cultural,
estabelecendo parcerias com a sociedade visando contribuir com o desenvolvimento local,
regional e nacional e com a promoção da inclusão social e étnica, respeitando a diversidade
cultural. Em suma, mantém uma relação dinâmica e positiva com a comunidade, articulando-a com à formação do aluno, à qualificação do professor e ao desenvolvimento das áreas
de ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, dispõe de quatro coordenadorias: Coordenadoria de Extensão – CEX; Coordenadoria de Cultura – CCULT; Coordenadoria de Assuntos
Estudantis – CAE; Coordenadoria de Eventos Institucionais – CEVEN.
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Estrutura da Pró-Reitoria
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Foto: Jonas Pôrto

Coordenadoria de Cultura
A cultura busca fazer
da arte/cultura elemento
que contribua para a indissociabilidade da Extensão,
do Ensino e da Pesquisa,
promovendo a interação
entre universidade e
sociedade, por
meio do desenvolvimento
de projetos, cursos, eventos com caráter cultural
na comunidade externa
e interna.
O foco de interiorização
das ações artístico
culturais foi trabalhado por duas vias: levando iniciativas aos centros e apoiando as ações
definidas como prioritárias nas unidades de ensino. O visível engajamento de um crescente
número de centros denota que a perspectiva cultural está se consolidando como um
elemento que integra as atividades pedagógicas nas diferentes cidades onde a Udesc atua.
A parceria com instituições externas de grande relevo no âmbito da cultura no Estado, tais
como SESC, Aliança Francesa, Conselho Estadual de Cultura, CONGESC e Fundação
Catarinense de Cultura permite consolidar as ações de cultura da Universidade, dando
condições para que o Centro de Artes possa despontar no cenário cultural com ainda mais
destaque.
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Coordenadoria de Eventos
Foto: Jonas Pôrto

A Universidade se consolidou
como referência no desporto
universitário em Santa Catarina e no
Brasil conquistando pela quinta vez
os Jogos Universitários Catarinenses
– JUCs e ficando entre as dez
melhores instituições no ranking
nacional em 2015. Os títulos são
resultado de uma cultura de
fomento ao esporte, que é desenvolvido nos centros de ensino e na
Universidade por meio do incentivo
e fortalecimento das entidades estudantis ligadas ao desporto e da promoção conjunta de
ações esportivas, sendo uma dela o JIUDESC, uma competição universitária interna de
referência no estado, que aproxima os acadêmicos da UDESC.
O projeto de unir e fortalecer as entidades estudantis ligadas ao desporto tem formatado uma prática cada vez mais orgânica de fomento ao desporto, tendo em vista a sua
importância para o bem estar físico, mental e social dos acadêmicos.
A comunidade acadêmica de Florianópolis também desfruta de um local de qualidade, adequado e estruturado para a prática da musculação supervisionado por profissionais
de Educação Física que fazem o direcionamento das atividades e contribuem para a
promoção da saúde e bem estar dos usuários.
No que se refere aos eventos institucionais, o processo de institucionalização das
formaturas trouxe uma possibilidade de padronização, além de permitir que os acadêmicos
ficassem completamente isentos de despesas. A coordenação também presta apoio a
eventos realizados na instituição, através da montagem de protocolo para a realização de
cerimoniais, auxiliando os centros de ensino e setores da Udesc em assuntos relacionados à
participação e/ou organização de eventos.
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Coordenadoria de Extensão
Foto: Jonas Pôrto

É responsável
pelos procedimentos
de formulação e de
implementação de
ações de extensão,
orientados pelas
diretrizes relativas à
interação dialógica,
interdisciplinaridade e
interprofissionalidade,
impacto na formação
do estudante, indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e impacto e
transformação social. Atrela-se à CEX o Núcleo Extensionista Rondon - NER/UDESC, o
Grupo de Gestão de Riscos e Desastres – CEPED, as empresas juniores e o periódico de
extensão da Udesc, “Udesc em Ação”.
Com o edital do Programa de Auxílio à Extensão Universitária (PAEX) reformulado,
a extensão teve seu aporte financeiro ampliado, assim como o número de bolsas. As ações
relativas à creditação da extensão universitária no currículo da instituição visam, além de
cumprir as normas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, valorizar a Extensão
universitária dentro da dinâmica do ensino superior.
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Em 2016 foi criada a
Coordenadoria de Assuntos
Estudantis em substituição
a Coordenadoria de Apoio à
Comunidade Universitária,
que atendia demandas do
corpo discente, mas igualmente do corpo
docente e técnico-administrativo. A CAE se alinha aos
princípios do Plano
Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES), que
enquadra a assistência
estudantil como parte do
processo educativo, portanto,
devendo se articular ao ensino, à pesquisa e à extensão. A CAE visa atender aos estudantes
quanto ao acesso, permanência estudantil, desempenho acadêmico, cultura, saúde, desporto, aos egressos, atuando em parceria com as demais coordenadorias da PROEX nas
áreas de extensão, de cultura e de eventos institucionais por meio do desporto, visando ao
atendimento integral dos estudantes e egressos. O CAE exerce igualmente as funções pertinentes às políticas de ações afirmativas e diversidade. Registre-se que a CAE é o embrião
da futura Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).

Foto: Luiz Eduardo Schmitt

Coordenadoria de Assuntos Estudantis
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Apresentação
O Catálogo de Extensão da Udesc 2016 apresenta em cada página um breve resumo,
complementado por descrição do público beneficiado e dos impactos produzidos, de
autoria dos coordenadores das ações de extensão, que integram o corpo funcional de 55
cursos de graduação em nove áreas (Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciência da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas
e Linguística, Letras e Artes). Os cursos de graduação estão distribuídos em estrutura
multicampi presente em todas as regiões de Santa Catarina, respeitando o perfil socioeconômico e cultural das regiões.

Fonte: UDESC
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Público Beneficiado e Impactos Produzidos
Em Santa Catarina no ano de 2016 mais de 800 mil pessoas foram beneficiadas pelas
ações de extensão da Udesc, conforme demonstram as estatísticas abaixo, cuja coleta de
dados se fez junto a quase 150 coordenadores das ações de extensão da Universidade.
O impacto produzido pelas ações de extensão a partir da relação da universidade e sociedade foi multifacetado e atingiu uma escala espacial variada, local, regional e nacional, por
meio de ações extensionistas atendendo aos mais diversos problemas sociais e ambientais.

Fonte: PROEX
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Público Beneficiado e Impactos Produzidos
A classificação por área temática favorece estudos e relatórios sobre a produção
extensionista, bem como a articulação de indivíduos ou grupos que atuam na extensão
universitária.

Fonte: PROEX
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Estatísticas das Ações de Extensão
Os coordenadores de ações de extensão na Udesc são beneficiários da distribuição
de recursos financeiros e bolsas acadêmicas na modalidade de extensão através do Edital
PAEX (Udesc) e PROEXT (MEC/SISU). Ainda há ações vinculadas ao Edital a Qualquer
Tempo. Abaixo segue estatísticas referentes ao edital PAEX.

Fonte: UDESC

Fonte: UDESC
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Estatísticas das Ações de Extensão

Fonte: UDESC

Fonte: UDESC
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Núcleo Extensionista Rondon - NER/UDESC
O NER já promoveu 12 grandes operações, com cerca
de nove mil atividades, 2,3 mil extensionistas e 278 mil
pessoas atendidas em 114 municípios catarinenses, seis
do Paraná, cinco de Goiás e um da Argentina. Nas operações, são realizadas atividades nas oito áreas da extensão
universitária: educação; saúde; meio ambiente; direitos
humanos e justiça; cultura; comunicação; trabalho; e
tecnologia e produção. A atuação extensionista tem
proporcionado aos acadêmicos a percepção de que a
IES cumpre com o princípio imprescindível para a formação do profissional cidadão através da efetiva interação com
a sociedade, seja para se situar historicamente, para se identificar culturalmente e/ou para referenciar sua formação
técnica com os problemas que um dia terá que enfrentar.
LOCAIS DAS OPERAÇÕES

Fonte: NER/UDESC

O Núcleo Extensionista Rondon (NER), uma das principais ações de extensão da Udesc, tem possibilitado o
intercâmbio dos acadêmicos e a inserção da universidade
em diferentes áreas de conhecimento e em diversos
cenários de Santa Catarina, na busca do desenvolvimento
regional. Tem gerado interação entre a universidade e a
sociedade, com qualidade e impacto positivo das ações
de extensão no âmbito da Udesc, reforçando a missão da
universidade diante da realidade social.

Número de beneficiados.............................278499
22

Foto: Antonio Sergio Coradi Junior

COMUNICAÇÃO
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Promover Moda
CEART

O Programa visa semear produtivamente o pensar
brasileiro na área de moda, tanto quanto manter um
diálogo atualizado com pesquisas e teorias difundidas
internacionalmente. Exemplares do livro fazem parte do
acervo da Biblioteca Central da UDESC e também foram
enviados para as bibliotecas das instituições de ensino
que atuam na área de moda, gratuitamente. As publicações têm por fim contribuir para diminuição da carência
de trabalhos acadêmicos que abordem a Moda, seja
como teoria social e histórica ou como produto material
e tecnológico da sociedade contemporânea, uma vez
que são resultantes de trabalhos de pesquisa, extensão e
ensino dos professores, majoritariamente.
Público Beneficiado
Pesquisadores, docentes, estudantes de nível superior,
demandas de mercado e a quem interessar.

Impacto Produzido
A produção acadêmica de artigos, seja pelos
professores do Departamento de Moda da UDESC ou
de outras instituições, quando de sua publicação e
circulação só podem ser altamente positivas para o
aprofundamento das discussões teóricas, metodológicas
e informacionais na sala de aula, para o incentivo e incitamento da pesquisa acadêmica pelos demais professores e ainda, como fonte de discussão e aperfeiçoamento
das práticas empresariais, comerciais e de difusão do
setor econômico da Moda. Portanto, a produção dos
materiais bibliográficos e a existência do site são canais
privilegiados para a integração entre ensino, pesquisa
e extensão, e ainda, entre corpo discente, docente e a
comunidade em geral.

Número de beneficiados...............................800
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Laguna Ambiental
CERES

O objetivo da ação é aproveitar um veículo de
comunicação local como disseminador de informação, de
caráter educacional, sobre a importância de preservação
da fauna e do entorno para todo o complexo lagunar.
Estimulando, dessa forma, a mudança de atitudes, valores
e comportamentos. A rádio AM em Laguna, caracterizada
pelo longo alcance de sinal, ainda é um dos veículos
Impacto Produzido
de comunicação mais utilizados pela população local,
principalmente os moradores ribeirinhos do interior,
Aumento do número de ouvintes das rádios AM
onde vivem a maioria dos pescadores.
devido a inserção dos “spots” na programação permanente da rádio difusora de Laguna; reconhecimento do
Público Beneficiado
programa pela comunidade local sobretudo ribeirinhos,
pescadores artesanais, adolescentes e crianças de
Estudantes do ensino fundamental, médio e superior,
comunidades isoladas; interesse de outras mídias sobre o
moradores e pescadores da AMUREL.
programa de rádio como a imprensa escrita e televisiva.
Ampliação do reconhecimento da UDESC como instituição de ensino pública e gratuita servindo a comunidade
de forma prática e objetiva. Possibilitando boas práticas
de sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente.

Número de beneficiados..............................70.000
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Conhecendo o Acervo
do LIS
FAED

Os objetivos da ação são: identificar e caracterizar as
produções e documentação existente no LIS; divulgar
a produção e acervo digital identificado no LIS e disponibilizado em um novo portal (em construção) neste
laboratório, voltado ao desenvolvimento também de um
repositório digital; refletir sobre o melhor formato de
disponibilização e acesso destas produções e documentos a comunidade universitária e ao público em geral,
dando início a reconstrução do site do LIS; disponibilizar
o acesso a todo este conjunto de materais através do
Portal e do repositório, voltado a comunidade acadêmica e geral; dar continuidade a produção e divulgação
de narrativas mediatizadas, voltadas a divulgação do
conhecimento histórico em outras linguagens, além
do texto escrito.

Impacto Produzido
Divulgação do conhecimento acadêmico, mediante
interação digital do público pelo acesso ao acervo
do Laboratório de Imagem e Som (LIS/FAED/UDESC),
junto aos eventos que problematizaram a questão da
pesquisa e do ensino em história a partir do uso da
tecnologia e de produção cultural e artística.

Público Beneficiado
Comunidade acadêmica e público em geral.

Número de beneficiados.....................................100
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Ser ou não ser, eis a
questão. Difundindo
as atribuições e encantos da profissão de um
Engenheiro de Pesca.
CERES

Impacto Produzido
Após a execução das ações desenvolvidas pelo
projeto obteve-se um alcance máximo de cerca de 5400
pessoas acessando a mídia social desenvolvida. Foram
realizadas até o momento seis visitas a escolas de nível
médio na região de Laguna. Nestas visitas foram realizadas palestras com informações do curso de Engenharia
de Pesca com dados obtidos em trabalhos e ações já
realizadas pelos acadêmicos do curso. Estas informações
são de suma importância para que a sociedade conheça
a função e importância do Engenheiro de Pesca.

O projeto tem como objetivo difundir a UDESC e o
curso de Engenharia de Pesca, em escolas de nível médio
de Laguna e região. A divulgação se fez por meio de
palestras proferidas por um acadêmico. A apresentação
das informações é feita por meio de dados obtidos em
trabalhos e ações já realizadas pelos acadêmicos do
curso. O projeto traz a proposta da divulgação feita de
um aluno para o outro, colaborando para um melhor
entendimento. Vale salientar a importância do projeto
em termos informativos, pois este não foca apenas em
recrutar novos alunos para o curso, mas em fazer com
que os futuros profissionais de outras áreas conheçam
a função e importância do Engenheiro de Pesca. No
Público Beneficiado
decorrer do período de divulgações, espera-se alcançar
o número máximo de alunos. E com a administração de
um perfil em uma rede social, obter uma área de alcance Alunos de escolas de nível médio com idades entre
ainda maior.
15 e 18 anos.

Número de beneficiados.......................................800
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Programa Ponteio
CEART

‘Ponteio - Violão na Udesc’ é um programa de
extensão que abre espaço para o desenvolvimento da
arte do violão na universidade, através de projetos que
contemplem a performance do violão solo e em grupo,
oficinas de ensino de instrumento, cursos de atualização
e pesquisas acadêmicas relacionadas ao violão e ao
seu repertório. Intimamente ligado à produção dos
professores e alunos do curso de Bacharelado em Violão
da Udesc, o programa procura estabelecer parcerias de
cooperação com diversas instituições locais, regionais,
nacionais e internacionais, oferecendo à comunidade
acadêmica e ao público de Florianópolis um panorama
do que há de melhor da produção violonística contemporânea. Em 2016, o Programa Ponteio apresenta os
seguintes projetos: Projeto Violão em Concerto, Projeto
Duo de Violões UDESC e Projeto Fundamentos da
Técnica Violonística.
Público Beneficiado
Jovens, adultos e idosos. O público que frequenta os
recitais é formado por universitários, estudantes e professores de música, amantes da música e público em geral.

Impacto Produzido
Os desdobramentos e impacto produzidos pelo
Programa são bem visíveis e o público alvo tem
crescido de forma expressiva. Na área de ensino temos
multiplicado o conhecimento e experiência adquiridos
dentro dos cursos do departamento de música, estendendo-os à comunidade. Boa parte dos participanetes
do Projeto Fundamentos da Técnica Violonística, por
exemplo, tem alcançado outras comunidades a nivel
municipal e mesmo estadual e vemos de forma extremamente positiva essa expansão. Na área artística com
a produção e ampla divulgação dos recitais de violão
temos aglutinado um público crescente e especializado
no repertório do instrumento. Buscamos dessa forma
divulgar e oportunizar atividades ligadas ao violão em
nossa região.

Número de beneficiados.....................................100
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Radiofonias
CEART

Programa de Extensão Radiofonias promove a Arte
Sonora e a Radioarte, visando à formação complementar de alunos do Centro de Artes da Udesc e à formação
cultural de nossa própria comunidade local, que ainda
apresenta pouco conhecimento e envolvimento com tal
estética. O programa inter-relaciona ensino, pesquisa e
extensão ao propor ações que fomentam a discussão
crítico-conceitual e vivências práticas de processos
criativos em arte sonora, a criação radiofônica de alunos
em projetos interdisciplinares em cursos do CEART, a difusão de peças radiofônicas na Rádio Udesc FM - Florianópolis, e a criação de um acervo de peças radiofônicas
aberto à comunidade acadêmica e externa. Radiofonias
é uma parceria entre professores dos departamentos de
Música, Artes Visuais e Teatro do CEART-UDESC, todos
com ampla experiência nos campos da pesquisa, da
performance e da criação sonora.
Público Beneficiado

Impacto Produzido
Através de uma programação semanal na Rádio
Udesc FM - Florianópolis, o programa de extensão
Radiofonias têm atingido um grande público da comunidade interna e externa, o que pode ser constatado
tanto através da comunicação dos ouvintes diretamente
com a rádio, como na procura por vagas para participação nas edições anuais (em 2016 ocorreu a 3ª edição)
do Atelier de Criação Radiofônica, ministrado desde
2014 no CEART.

Além dos ouvintes do programa Radiofonias na
Rádio Udesc FM - Florianópolis, o Radiofonias tem
proporcionado a formação em radioarte à comunidade
acadêmica e externa.

Número de beneficidos............................255500

30

Catálogo de Extensão 2016 | CULTURA

Núcleos Comunitários
de Cultura
CEART

Este programa tem como objetivo contribuir para
o fortalecimento da Biblioteca Livre do Campeche, a
BILICA, enquanto um núcleo comunitário de cultura,
através das seguintes ações: oficinas de iniciação às
Artes Cênicas, oficinas demonstrativas de contação de
histórias, para crianças e adultos, e acompanhamento e
apoio aos eventos festivos da Bilica. A biblioteca é uma
iniciativa comunitária mantida por moradores da região,
funcionando há 9 anos como um espaço cultural onde
são oferecidas atividades de diversos tipos, além do
empréstimo de livros, tudo gratuitamente. O programa
pretende contribuir através das três ações citadas. A
proposta do programa como um todo conta com a
parceria de várias instituições comunitárias e recebe
apoio institucional da UDESC.
Público Beneficiado
Moradores do Campeche, alunos da escola estadual
local e estudantes da licenciatura de Teatro.

Impacto Produzido
Envolvimento das crianças e jovens com atividades
artísticas e culturais; experimentação e criação artística
por parte da comunidade; aproximação dos moradores
de experiências associativas existentes na localidade do
Campeche; incentivo a participação das experiências
artísticas e/ou associativas; vinculação da escola local à
biblioteca comunitária através de atividades artísticas
e da oficina de contação de histórias; exposição dos
desenhos das crianças da escola, realizados durante
as oficinas de contação de histórias na biblioteca;
utilização da biblioteca como campo de estágio para o
curso de licenciatura em Teatro da UDESC, etc.

Número de beneficiados.....................................290
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Dança é Vida
CERES

O programa dança é vida tem a importante
missão de aproximar Laguna da dança. Através de
nossas ações oferecemos diversas atividades gratuitas
e abertas contribuindo para o livre acesso à dança.
Oferecemos aulas de dança de salão, dança mix, jazz,
dança mamãe bebê e yoga. Para aqueles que gostam
da parte performática, oferecemos também um grupo
coreográfico que se apresenta em eventos locais e
institucionais. O evento “Dança Laguna” produzido pelo
programa, reúne grupos da região para mostrarem seus
trabalhos no palco do teatro cine mussi, patrimônio
cultural da cidade.
Público Beneficiado
Comunidade lagunense em geral. Acadêmicos,
professores e técnicos da UDESC/Laguna.

Impacto Produzido
Contribuiu no acesso e na procura pela dança, desde o início do programa até a versão atual as inscrições
aumentaram sistematicamente gerando listas de espera
em várias de nossas modalidades. Seja pela a atividade
física que ela proporciona, seja pela manifestação
cultural que ela gera, seja pela integração e socialização
que ela permite ou ainda seja pela o estudo da técnica
e da prática que ela comporta, a população de Laguna
carece de dança de fácil acesso e nosso programa tem
suprido uma mínima parte dessa carência.

Número de beneficiados.....................................200
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Pedagogia do Teatro e
Processos de Criação
CEART

O Programa busca aprofundar a relação entre a
Licenciatura em Teatro a práticas permanentes de formação de professores na linguagem teatral, ao mesmo
tempo em que amplia a formação docente dos artistas
do teatro com interesse nas relações de ensino-aprendizagem. Construindo oportunidades de apresentação
para os resultados cênicos dos alunos, através do
já consolidado Circuito Universitário em Cena (uma
parceria com a FFC) e a Mostra Cena Emergente, em
parceria com o SESC-SC e a UFSC. Outra ação é a Trupe
da Alegria, grupo de teatro formado por professoras de
creches municipais. Além disso, pretende-se consolidar
o Projeto de Formação Contínua de Educadores em Teatro e implementar a Oficina ‘Entre a Leitura e o Teatro:
espaços de convivência com o texto literário’, oferecidas
a educadores da rede pública.
Público Beneficiado
Professores da rede municipal e interessados na
área do teatro.

Impacto Produzido
Os espetáculos atingem um público distinto ao que
normalmente frequenta a Universidade, mostrando
para a comunidade os processos teatrais que acontecem ao longo do curso, em uma ação que une acesso à
arte com a formação de espectadores. As outras ações
promovem o acesso às possibilidades de utilização do
teatro aos educadores da rede municipal, em seu trabalho, conforme demanda e interesse sempre renovados
pela Secretaria Municipal de Educação, que enxerga
nas ações formativas impacto positivo no projeto pedagógico das professoras envolvidas na Trupe da Alegria
e nas oficinas de teatro para educadores.

Número de beneficiados...................................850
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Pianíssimo
CEART

O Pianíssimo compreende três ações: 1) Núcleo de
Excelência em Piano, um curso de formação pianística
para crianças, aplicando-se uma metodologia baseada
no acompanhamento personalizado e intensivo do
processo de aprendizagem. Cada participante recebe
45 h/a por semestre em aulas individuais e em grupo
(classes de percepção e teoria musical) e acesso à infraestrutura da universidade (aulas em pianos de cauda,
orientação supervisionada dos professores, participação
em recitais didáticos e pesquisas); 2) Laboratório de Investigação Pianística (LabIPiano), destinado a atividades
de pesquisa e avaliação da performance. O local abriga
um piano de cauda computadorizado que mede em
dados científicos o processo físico-motor envolvido no
tocar; 3) Curso de Interpretação Pianística, oferece aos
acadêmicos e comunidade cursos, palestras, masterclasses e recitais com profissionais qualificados.
Público Beneficiado
Crianças da comunidade, seus pais e conhecidos,
professores e alunos de música em geral.

Impacto Produzido
O Núcleo de Excelência em Piano oferece um curso
gratuito e de longo prazo para crianças e adolescentes
da comunidade. Muitas delas são provenientes de
famílias de baixa renda que não poderiam custear seus
estudos musicais ou ter instrumentos de qualidade.
Algumas crianças adquiriam seus próprios pianos após
mobilização no meio acadêmico e da comunidade. Por
se tratarem de crianças motivadas e com altas habilidades pianísticas, verificadas após intenso processo
de seleção com mais de 120 inscritos, o projeto visa
proporcionar uma formação em nível de expertise, com
ferramentas necessárias para desenvolver ao máximo
seu potencial artístico.

Número de beneficiados.................................1010
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Modateca
CEART

O Programa Modateca tem por objetivo contribuir
para a formação de uma memória cultural do traje em
Santa Catarina, por meio das ações de salvaguarda
e comunicação que desenvolve no seu acervo do
vestuário de moda. Atualmente a Modateca se constitui
de um espaço de memória que abriga fontes primárias
de pesquisa do vestuário masculino, feminino, infantil e
acessórios de moda; de um recurso didático-pedagógico para as ações de ensino, pesquisa e extensão do
Curso de Bacharelado em Moda; de uma fonte para
complementar as referências bibliográficas nos cursos
de Artes Cênicas, Visuais e Design e de um sistema virtual de informações de moda e de vestuário que pode
ser acessado por um número ilimitado de usuários,
através do site e das redes sociais.
Público Beneficiado
Comunidade acadêmica catarinense, brasileira e
internacional, empresas têxteis e de vestuário.

Impacto Produzido
O Programa contribui para a integração do saber
acadêmico e do saber popular, ao trazer para o contexto acadêmico a produção de moda e vestuário de
costureiras, alfaiates, modistas e estilistas da sociedade
catarinense. Esses objetos ao serem preservados dentro
de parâmetros museológicos, na academia, tornam-se
fontes primárias de pesquisa, gerando conhecimento
novo que é devolvido ao mercado de trabalho, na
forma de respostas e/ou soluções para problemas
de diferentes setores produtivos têxteis e de moda
brasileira, ou para alavancar os negócios, por meio dos
profissionais formados que absorve.

Número de beneficiados.............................11212
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Encontro com
Dramaturgo
CEART

A ação “Encontro com Dramaturgo” convida dramaturgos renomados para realizar oficinas e palestras
sobre a dramaturgia contemporânea. Convidamos
autores brasileiros e estrangeiros, cujo trabalho dialoga
com as tendências de escrever textos teatrais fora do
formato de contar uma história em forma dialogada por
personagens psicológicos. A ação representa um espaço de troca de experiências, de reflexões conjuntas e de
experimentações criativas na escrita teatral. Qualquer
um que goste de escrever, pode participar, uma vez
que a dramaturgia contemporânea inclui características
líricas e romancistas também. A ação também realiza
leituras cênicas de textos escolhidos.
Público Beneficiado
Alunos das graduações artísticas, professores da
rede e leigos interessados em literatura e teatro.

Impacto Produzido
Os participantes são capacitados a refletir sobre o
papel da arte na sociedade contemporânea em geral e
sobre as especificidades de uma dramaturgia contemporânea em específico. Dependendo da disposição de
tempo e de energia, os participantes produzem seus
próprios textos, às vezes simplesmente cenas, que
serão lidos e discutidos pelo grupo. Dessa maneira,
as oficinas contribuem substancialmente para uma
formação de leitores e autores teatrais. As palestras e
leituras cênicas apresentam ao público presente uma
dramaturgia pouco difundida na graduação ou em
outros contextos culturais.

Número de beneficiados...................................150
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Piano em Foco
CEART

O Programa tem por meta reunir alunos dos cursos
acima referidos, comunidade e profissionais da música
para a discussão, a reflexão e a divulgação da pesquisa
teórica e prática sobre as mais diversas questões que
envolvem a formação e a profissão do pianista no
contexto da sociedade atual. O programa agrega três
projetos: Série Musical que visa abrir espaço para alunos e egressos dos cursos de música. Ciclo Intercâmbio
Músico-Instrumental (convidados externos). Ciclo
Música Brasileira, projeto com foco na divulgação da
produção de compositores do CEART e do repertório
de compositores brasileiros, trabalho de interpretação
da música brasileira. O projeto Série Musical vem sendo
realizado desde 2001. São projetos reconhecidos e já
contam com projeção nacional e têm oportunizado a
divulgação e o intercâmbio do conhecimento.
Público Beneficiado
Discentes, docentes e funcionários da UDESC,
comunidade em geral, entre adultos e crianças.

Impacto Produzido
Os três projetos do Programa PIANO em FOCO são
reconhecidos dentro da Universidade, em Florianópolis,
no Estado de Santa Catarina e já contam com projeção
nacional. Vêm oportunizando a divulgação e o intercâmbio do conhecimento, sendo também um espaço
para a projeção de egressos dos cursos de músicas
da UDESC e de outras Instituições. Tem contado com
a participação de artistas e pesquisadores de renome
nacional e internacional. Por tais razões, e por sua natureza abrangente, tem sido um foro para o crescimento e
projeção das práticas músico-interpretativas.

Número de beneficiados.................................1200
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LUZ - Laboratório
Universitário de
Tecnologia Cênica
CEART

O presente Programa de Extensão é constituído por
dois projetos e um evento: Projeto L U Z Laboratório;
Projeto Tecnologias Cênicas; e o evento ‘A LUZ em
Cena’. Embasados na necessidade cada vez maior de
complementar a formação do Arte Educador catarinense, dos acadêmicos do Centro de Artes e dos artistas
catarinense nas áreas de iluminação, sonoridade e cenotecnia que englobam conhecimentos em tecnologias
cênicas. Ensino, pesquisa e extensão estão interligados
a fim de favorecer o aprendizado do aluno e suas manifestações artísticas, abrindo as portas da Universidade
para a participação do maior número de pessoas no
compartilhamento dos conhecimentos gerados sobre
as tecnologias como inter agentes na cênicas.
Público Beneficiado
Acadêmicos do Centro de Artes, comunidade artística e acadêmica catarinense e de outros estados.

Impacto Produzido
A participação da comunidade acadêmica como
também da comunidade artística de Santa Catarina e
de outros estados. A importância do evento está em
sua característica de formação dos conhecimentos com
atividades de palestras, cursos e workshops. Os conhecimentos adquiridos nas atividades retornam às salas
de aula dos acadêmicos ou espaços de ações artísticas
e são compartilhados com as comunidades.

Número de beneficiados................................1500
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CERES Cultural
CERES

CERES Cultural é composto por três projetos: 1)
Oficina de Violão. Formando novos músicos violonistas.
Os alunos desenvolvem as capacidades de apreciação e
performance musical através das aulas de teoria musical, pratica de notação e leitura, e execução de música
em conjunto. Após um período de aprendizagem inicial
os alunos são estimulados a participarem de apresentações. 2) Instrumental. Realiza apresentações musicais
com repertório composto exclusivamente por músicas
instrumentais, com a utilização de instrumentos variados, executados por grupos com formações diversas.
3) Música na Comunidade. Realiza apresentações
musicais com formações e repertórios variados. Dentro
deste projeto destacam-se as bandas Isca, que executa
músicas exclusivamente com temas relacionados com
a pesca e com o mar e a Orthogonal, que executa os
grandes clássicos do Rock and Roll.
Público Beneficiado
Idosos, artesãos e a população em geral da cidade
de Laguna.

Impacto Produzido
As bandas apresentam-se em festivais e eventos da
da cidade de Laguna. A banda Isca também tocou na
3ª Feira de Artesanato Coletivo ajudando a divulgar e
a desenvolver esta atividade de economia alternativa.
A Orthogonal se dedica ao trabalho social e por isto
recebeu o título de Amigos do Rotary Clube de Laguna,
em reconhecimento pela participação no 1º. Rock
Rotary, em prol da End Polio Now. Também destaca-se
a apresentação realizada pelos integrantes do CERES
Cultural no Asilo Santa Isabel, onde além levar uma
opção cultural diversificada, puderam interagir com
os internos.

Número de beneficiados.................................5000
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VivaVoz
CEART

VivaVoz é um Programa de Extensão idealizado
e coordenado pela professora Alicia Cupani (DMU)
desde 2010, e inclui ações como montagem de espetáculos cênico-vocais, realização de cursos, palestras e
oficinas, em três ações: VivaVoz – Repertório; VivaVoz
- Performance; VivaVoz – Encontros. Destacam-se as
montagens realizadas com participação de alunos
e professores da música, teatro, moda, orquestra e
comunidade, como as adaptações de “O Empresário”
(Mozart), “Fantasma da Ópera” (Lloyd Weber),
“La Traviata” (Verdi), além do Concerto Anual do
Departamento de Música, que já está na sétima edição,
e outros eventos.
Público Beneficiado
Alunos do Ceart, pessoas da comunidade interessadas em voz e público dos eventos.

Impacto Produzido
O VivaVoz funciona como um canal de formação
musical e de criação de espaços de atuação e
interação dos Departamentos do Centro de Artes em
projetos interdisciplinares e agregadores. São criadas
oportunidades de aprendizado e desenvolvimento com
foco na voz, além de dar visibilidade à UDESC perante
a sociedade, com produções artísticas acadêmicas de
alta qualidade. A interdisciplinaridade entre os cursos
do Ceart cria oportunidades de trabalho conjunto
(montagem de espetáculos) bem como a participação
da comunidade externa, valorizando a interação e a
troca de experiências.

Número de beneficiados....................................700
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Formação Profissional
no Teatro Catarinense
CEART

O programa realiza três ações: Seminário de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas; publicação das
revistas Móin-Móin n°17 e nº18; participação no Festival
de Teatro de Formas Animadas de Jaraguá do Sul. A
sua realização contribui para o crescimento artístico,
técnico e crítico dos grupos de Teatro de Santa Catarina, também para a formação profissional dos alunos
da UDESC e, sobretudo, para que a população tenha
acesso a bens culturais e artísticos. O caráter formativo
do Programa possibilita a atuação em parceria com
instituições como a SCAR – Sociedade Cultura Artística
de Jaraguá do Sul e outras universidades dentro e fora
do Brasil. Estas atividades envolvem alunos de graduação e pós-graduação em Teatro da UDESC, bem como
especialistas e pesquisadores do Brasil, concretizando
as conexões com as ações de ensino e pesquisa.
Público Beneficiado
Alunos de graduação e pós-graduação, especialistas e pesquisadores, a população e grupos de Teatro.

Impacto Produzido
O programa contribui para o crescimento artístico,
técnico e crítico dos grupos de Teatro de Santa
Catarina, também para a formação profissional dos
alunos da UDESC e, sobretudo, para que a população
tenha acesso a bens culturais e artísticos. Além disso,
as atividades envolvem diversas outras instituições,
como por exemplo, a ABTB – Associação Brasileira de
Teatro de Bonecos e UNIMA – Union Internationale de
la Marionnette, entre outras universidades dentro e
fora do Brasil, promovendo a produção teórica e prática
dentro do campo do Teatro de Formas Animadas
e constituindo uma importante fonte de registro e
pesquisa no campo teatral.

Número de beneficiados................................3000
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Francês no CESFI
CESFI

A realidade tem mostrado que o conhecimento de
outras línguas permite facilidade na inserção no mercado de trabalho e pós-graduação no exterior, além de
proporcionar maior cultura geral. O estudo do idioma
francês em geral é deixado em segundo plano, pois a
língua inglesa é a língua universal. Entretanto, muitos
países tem o francês como língua pátria ou segunda
língua, exemplos: França, Austrália, Canadá, República
Democrática do Congo, Suíça, entre outros países. O
domínio desta ferramenta de comunicação amplia as
possibilidades de estudos e viagens a trabalho ou lazer.
Assim, esse projeto busca promover a oportunidade
aos professores, técnicos-administrativos e alunos, de
ter contato com outro idioma. Esse escopo é perseguido com aulas semanais, usando diferentes meios de
ensino: como músicas, filmes, textos e livros.
Público Beneficiado
Comunidade interna do CESFI, abrindo em 2017
para a comunidade externa.

Impacto Produzido
A língua francesa pode ser utilizada como uma
ferramenta importante de auxílio à aprendizagem,
cultura e comunicação. Assim, o projeto Francês no
CESFI, se justifica pela complementariedade no ensino
dos alunos de engenharia do petróleo e administração
público, além de oportunidades e cultura a todos os
participantes da comunidade interna. Outra justificativa
importante referente a este projeto é a inclusão de
forma ampla e irrestrita de um aluno de origem estrangeira, o estudante de Engenharia do Petróleo, Michee
Mubikayi Kalala, que domina a língua portuguesa por já
estar no Brasil a dois anos.

Número de beneficiados........................................40
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Observatório
Tecnológico de Moda
de Santa Catarina
CEART

O Observatório Tecnológico de Moda de Santa
Catarina é um portal no qual são reunidas informações
da área têxtil, úteis para: estudantes, pequenos comerciantes, pessoas que buscam mais informações sobre
o mercado da moda. O site disponibiliza na sua página
principal notícias da semana, postadas pela equipe responsável do curso de Moda da UDESC. Os temas estão
separados e distribuídos em livros, teses, dissertações,
apostilas, consumo, produção de vestuário, ergonomia,
gestão do conhecimento, metodologia projetual,
modelagem, além das postagens diárias publicadas na
página inicial em que são atualizadas com notícias de
varejo, indústria, tendências nacionais e internacionais,
inovações têxteis, livros, tutoriais de moulage, modelagem, artesanato via apostila e imagens.
Público Beneficiado
Empresas do vestuário, acadêmicos e demais
interessados da comunidade.

Impacto Produzido
Grande alcance nas redes sociais, expandindo o
alcance do conhecimento online publicado gratuitamente. O Observatório, juntamente com o NUMMA
(Núcleo de Moda Mídia e Arte) trouxe a profissional de
estampas, Alice Prina, que trabalha para marcas como
Hering e Renner para palestrar para alunos e a comunidade sobre os processos da estamparia. O Observatório
dissemina o conhecimento para a comunidade,
disponibilizando matérias e notícias sobre tecnologias
para o setor têxtil e do vestuário é pré-condição para
iniciar processos de modernização empresarial.

Número de beneficiados................................1677
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Apresentações do
Coral da UDESC de
Joinville VII
CCT

Este projeto realiza apresentações didáticas e culturais através do coral em diferentes locais e ocasiões.
O repertório abrange músicas de autores diversos e
de diferentes estilos. Um dos objetivos é proporcionar
uma experiência musical para os participantes, desenvolvendo habilidades artísticas para serem aplicadas
ao canto em grupo e a realização de apresentações.
Outro objetivo do projeto é representar a UDESC, bem
como o CCT, em eventos dentro e fora da universidade.
O grupo mantém atividades de ensaio de naipes e
ensaio de grupo, sob a regência do Maestro Anderson
Maurício do Nascimento.

Impacto Produzido
A ampliação dos horizontes da comunidade acadêmica do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC,
que tem foco nas Ciências Exatas, carecendo assim
de atividades culturais, uma melhor convivência e um
melhor ambiente de trabalho. Além disso, o coral é um
elemento de exposição da UDESC junto a comunidade,
divulgando suas ações de ensino, pesquisa e extensão.

Público Beneficiado
Acadêmicos e servidores da Udesc, alunos de
escolas públicas e comunidade externa.

Número de beneficiados...................................750
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Cineclube CCT
CCT

O Cineclube CCT configura-se, essencialmente, na
recriação de um espaço para exibição de filmes que
não obtêm (ou não obtêm mais) espaço no circuito
comercial de cinema para chegar até seu público-alvo.
Tem por objetivo geral promover a cultura cinematográfica no ambiente acadêmico mediante a frequente
promoção, divulgação e exibição de diferentes obras de
ficção e não ficção (filmes de curta e longa metragem,
documentários e animações) que não dispõem de
espaço nas salas que compõem o circuito comercial de
cinema, oportunizando assim um maior conhecimento
da cinematografia regional, nacional e internacional.
Propõe-se também a atuar como possível suporte
a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão
em temas ligados a comunicação, cultura, direitos
humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia
e trabalho etc.

Impacto Produzido
Foram realizadas pesquisas de opinião com a comunidade acadêmica com vistas a indicar horários e filmes
de preferência do público. Com isso aconteceram três
sessões de cinema, a primeira que se chamou de sessão
piloto e que teve público de 27 pessoas, a segunda
em parceria com a mostra de cinema Planeta.Doc e à
semana do Lixo Zero da UDESC Joinville, com audiência
de 20 pessoas e a terceira no IFSC Joinville, com o total
de 57 participantes. No ano de 2016 outras sessões
contaram com a parceria do Festival Planeta.Doc.

Público Beneficiado
Acadêmicos, professores e servidores da UDESC
Joinville, bem como a comunidade em geral.

Número de beneficiados.....................................200
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O Sentido do Olhar
- Os Usos Sociais do
Desenho
CEART

O programa surge da articulação de ações
voltadas à cinco projetos específicos que enfatizam
as relações do campo do Design e das Artes Visuais
com a apropriação social de tecnologias, sistemas de
representação e artefatos. O recorte conceitual que fundamenta a práxis do Design e das Artes deste programa
correlaciona a ação projetual e de planejamento, aqui
compreendidas por ‘desenho’, com seu engajamento
em contextos que demandem uma natureza colaborativa e integrativa do processo projetual. Os projetos
constituintes do programa estão subdivididos em cinco
linhas: 1) Tecnologias assistivas na APAE; 2) Cartografia
Social de grupos e comunidades tradicionais; 3) Apoio
aos grupos ligados ao engenho de farinha na Costa da
Lagoa; 4) Diagnóstico e assessoria dos Quilombolas do
Morro do Fortunato e 5) Assessoria aos grupos ligados
às Artes Gráficas e Artes Visuais.

Impacto Produzido

Público Beneficiado

Cabe ressaltar os trabalhos de mapeamento
realizados; bem como pesquisas já desenvolvidas nos
contextos da APAE e produtos desenvolvidos colaborativamente com pequenos grupos de agricultores. Desta
forma, o programa resultou em ações fundadas em
relações sociais já estabelecidas frente à problematização do contexto e dos conflitos territoriais e situações
sociais; avançando porém no envolvimento de
estudantes do curso de design, bolsistas de extensão, e
permitindo a construção de conhecimentos fundados
na realidade social dos grupos envolvidos e na reflexão
crítica das ações no campo de Design - direcionada às
tecnologias sociais.

Pessoas com deficiência da APAE, cipozeiras, indígenas Xokleng e quilombolas - Morro do Fortunato.

Número de beneficiados...................................300
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Modarte
CEART

O Programa é direcionado à comunidade em
geral e oferece cursos, exposições e desfiles de moda
ligados à área de criação em moda, artes plásticas
e figurino. São três as ações vinculadas: Curso de
Aperfeiçoamento: Moda, Arte e Criatividade- voltados
à comunidade em geral interessada em moda e oferece
conhecimentos teóricos e práticos à respeito da criação
em moda, ilustração de moda, criação de acessórios,
técnicas artesanais e artísticas aplicadas à moda e a
decoração, desenho no computador. Projeto Trajes de
Cena- cursos de pequena e média duração, voltados
à comunidade em geral e à profissionais, professores
e estudantes de Artes Cênicas, Dança, Moda, Artes
Plásticas e Design, que abordam conteúdos teóricos
e práticos relacionados à criação de figurinos cênicos.
Mostra MODARTE- Exposições e desfiles.

Impacto Produzido
Por intermédio dos conhecimentos adquiridos nos
cursos, e da troca de conteúdos teóricos e práticos, bem
como ideias e técnicas criativas entre os participantes
externos, internos e professores, o programa MODARTE,
tem conseguido gerar ótimas parcerias dentro e fora da
Universidade, possibilitando o aumento da renda por
meio dos produtos produzidos e técnicas aprendidas.
Da mesma forma, tem proporcionado a interação entre
os saberes acadêmicos e populares, democratizando os
conhecimentos para a sociedade.

Público Beneficiado
Comunidade externa e interna à UDESC, composta
por estudantes, professores, profissionais.

Número de beneficiados.....................................315
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Moinho de Danças
CEART

O Programa Moinho de Dança iniciou suas
atividades em 2015 com o objetivo de integrar adultos
e bebês de colo ou engatinhantes em ações de dança.
Em nossas práticas destacamos a preocupação com a
consciência do movimento integrado, a redescoberta
da eficiência motora a partir dos padrões cinéticos
dos bebês e a potencialização da comunidade
através do desfrute da dança. A partir das heranças
das danças populares, da dança contemporânea e
práticas de improvisação as ações incentivam adultos
ao engajamento em atividades de conexão com seus
bebês e na formação de comunidades criativas no
período do pós parto.
Público Beneficiado
Adultos com bebês de até um ano, profissionais da
área da saúde e educação.

Impacto Produzido
Criação de comunidades criativas através da dança,
realização de oficinas sazonais, oficina de formação
para a disseminação do sistema de criação através do
movimento para pedagogos, profissionais da saúde e
pais e mães, criação de performances com as mães e
pais e bebês em cena, reflexão pautada pelos desafios
de composição e estruturação de eventos cênicos com
a presença de bebês no palco em artigos científicos. O
impacto é menos quantitativo e mais qualitativo, posto
que oferece uma plataforma para a criação artística
para um público que permanece excluído de processos
de criação e partilha através da arte.

Número de beneficiados.....................................300
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Comunidade, Políticas
Públicas E Cidadania
CEAD

Este Programa conta com quatro ações: 1)
Formação Continuada de Direitos Tributários; 2) Ciclo
de Debates – Escola de Pais; 3) Futebol e CidadaniaTorcida Amiga; 4) XII Seminário de Educação Familiar.
Busca o adensamento de ações de extensão sobre
um determinado recorte territorial, como forma de
aumentar a efetividade dos esforços empreendidos na
extensão universitária, objetivando atender demandas
de municípios que compõem as Secretarias de
Desenvolvimento, cumprindo assim com sua função
social. O Ciclo de debates proporciona a troca de ideias
a respeito da educação de crianças, jovens e adultos,
com o foco na família e comunidade geral, onde os
valores, os limites, os costumes e relações sociais
têm sido transformadas pela velocidade do mundo
pós-moderno, provocando incertezas com relação à
formação do cidadão.
Público Beneficiado
Pais, mães, crianças, jovens e adolescentes do
Maciço do Morro da Cruz, Sul da Ilha de Santa Catarina
e Grande Florianópolis.

Impacto Produzido
O Programa Contribui para a formação de cidadãos
multiplicadores sociais, no processo educativo de
crianças, jovens e adolescentes e comunidade geral
proporcionando possibilidades de trabalhar regras,
limites, concentração e responsabilidade através do
esporte, refletindo sobre a maternidade e paternidade.
Discutimos também as mudanças constantes do mundo pós-moderno, os conceitos básicos de psicologia
e de técnicas pedagógicas educativas, favorecendo a
reformulação de conceitos e facilitando a convivência
entre pais e filhos na identificação das necessidades de
educação permanente.

Número de beneficiados...................................200
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Observatório
Floripa Cidadã
ESAG

Este Programa tem como objetivo principal contribuir para o aprimoramento do exercício da cidadania,
através da criação de estratégias e instrumentos que
favoreçam a reflexão e a tomada de decisão sobre o
desenvolvimento de Florianópolis. Sua execução se
dá por meio da implementação de três projetos que
buscam: 1) Estruturar o Observatório Floripa Cidadã,
2) Identificar, desenvolver, aprimorar e implementar
canais de expressão e conexão cidadã, 3) Monitorar
indicadores da realidade da cidade e o plano de metas
do executivo municipal e 4) Capacitar conselheiros,
educadores, gestores públicos, jornalistas e outros
formadores de opinião em temas relacionados a área
de atuação do Observatório.
Público Beneficiado
Cidadãos de Florianópolis, universitários, entidades
representativas da iniciativa privada e de profissionais
liberais, lideranças políticas do Executivo e do Legislativo, imprensa e órgãos dedicados ao controle da
administração pública.

Impacto Produzido
O Programa visa ampliar o conhecimento sobre a
cidade favorecendo o exercício da cidadania e o aprimoramento da gestão pública. Iniciativas da sociedade
civil voltadas ao engajamento cidadão na garantia do
‘direito à cidade’ e na democratização em contextos
urbanos vem se consolidando nos últimos anos em
diversas cidades da América Latina. Algumas delas
integram a Rede Latinoamericana por Cidades Justas,
Democráticas e Sustentáveis, que congrega mais de
50 iniciativas, em 10 países, as quais atuam em quatro
principais linhas: 1) monitoramento da qualidade de
vida, das políticas públicas e da percepção cidadã;
2) democratização e acesso à informação pública;
3) promoção da participação cidadã na deliberação
pública; 4) incidência em políticas pública.

Número de beneficiados...................................588
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O Estatuto da Criança e do Adolescente como Componente Obrigatório no
Currículo da Educação Básica: reflexões e proposições metodológicas
CEAD

O objetivo é instrumentalizar profissionais da
educação e demais interessados para atuação crítica e
propositiva em espaços escolares e não escolares ancorado numa educação baseada na política de promoção,
proteção e defesa de direitos constitucionais. O Programa contempla três ações de extensão, as quais deverão
atingir o mesmo público: O Estatuto da Criança e do
Adolescente no currículo escolar da educação básica:
desafios e possibilidades (online); Contando e (re)
contando os direitos das crianças e dos adolescentes
na educação básica: inclusão, diversidade e cidadania
(presencial) e a Mesa Redonda: O papel da educação
na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes.
A metodologia compreende a utilização da Plataforma
Moodle e momentos presenciais, totalizando 90hs.

Impacto Produzido
O Programa de Extensão O Estatuto da Criança e
do Adolescente como componente obrigatório no
currículo da educação básica: reflexões e proposições
metodológicas, nas suas três ações, buscou discutir
com os professores a necessidade de se incluir
conteúdos do Estatuto da Criança e do Adolescente
no currículo do Ensino Fundamental por conta da Lei
11.525. As discussões propostas proporcionaram a
reflexão sobre conteúdos relevantes para a sociedade
tais como: direitos humanos, inclusão, diversidade,
protagonismo e cidadania.

Público Beneficiado
Professores e auxiliares de salas de aula, demais
educadores e interessados da comunidade em geral.

Número de beneficiados....................................100
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“Novos Horizontes:
a universidade nos
espaços de privação de
liberdade”
FAED

O Programa é composto por quatro ações: 1) Projeto INCLUIR - que objetiva expandir as oportunidades de
acesso e permanência no Ensino Superior e contribuir
para a implementação de uma política de inclusão na
UDESC para internos e egressos do sistema prisional;
2) Formação Compartilhada no Contexto da Educação
Prisional, que visa desenvolver processos de formação
para os/as docentes, assistentes sociais e agentes
penitenciários que atuam no Sistema Prisional em
Florianópolis/SC; 3) Biblioteca como Espaço Cultural e
Socioeducativo Nas Unidades Penais, que se propõe a
organizar o acervo bibliográfico da Penitenciária de Florianópolis por meio de sua catalogação e classificação
a fim de apoiar as práticas educativas ali realizadas; 4)
Seminário: Educação no Sistema Prisional: problemas,
dilemas e tensões.

Impacto Produzido
É indiscutível a necessidade de políticas públicas
e ações da sociedade que visem a ampliação de
oportunidades educacionais que possam auxiliar na
inserção social de presos e egressos, na prevenção
e redução da violência na sociedade e a redução de
pessoas encarceradas. Neste sentido, este projeto visa
desenvolver ações no âmbito do ensino, da pesquisa e
da extensão, e deverá ter repercussões positivas dentro
e fora da universidade. Este Programa foi desenvolvido
no âmbito do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros - NEAB.

Público Beneficiado
Internos e egressos do sistema prisional, professores, acadêmicos, técnicos e assistentes sociais.

Número de beneficiados....................................850

53

Foto: Taeko

EDUCAÇÃO
54

Catálogo de Extensão 2016 | EDUCAÇÃO

Olimpíadas de Física
em Santa Catarina
CCT

Dentre os materiais necessários para o avanço da
ciência e tecnologia, nenhum é tão caro e raro quanto
o material humano. Logo, o desenvolvimento da ciência e tecnologia passa, invariavelmente, pelo estímulo
e captação de jovens talentos. Dentre os meios usados
para o incentivo de jovens e identificação de talentos,
estão as chamadas olimpíadas de conhecimento. A Sociedade Brasileira de Física (SBF) organiza anualmente
a Olimpíada Brasileira de Física (OBF) e a Olimpíada
Brasileira de Física da Escolas Públicas (OBFEP). Em
Santa Catarina, a coordenação estadual é realizada
no Departamento de Física da UDESC. Além de
aumentar o número de escolas e alunos participantes,
pretende-se aumentar a interação das escolas com a
universidade, a partir de visitas à UDESC e da realização
de mini-cursos sobre temas de Física.

Impacto Produzido
1) Despertar e estimular o interesse pela Física e
pelas ciências; 2) Aproximar as universidades, institutos
de pesquisa e sociedades científicas das escolas públicas; 3) Identificar estudantes talentosos e incentivar
seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas; 4) Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas
públicas contribuindo para sua valorização profissional;
5) Promover a inclusão social por meio da difusão
do conhecimento; 6) Contribuir para a melhoria da
qualidade da Educação Básica; 7) Proporcionar desafios
aos estudantes; 8) Identificar problemas e falhas na
formação em Física dos estudantes.

Público Beneficiado
Alunos dos oitavo e nono anos do Ensino Fundamental, assim como de alunos de todo o Ensino Médio
das escolas do estado de Santa Catarina.

Número de beneficiados................................6059
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Playground da
Matemática
CCT

O Playground da Matemática, um programa de
extensão universitária, que propicia um canal de comunicação entre a universidade e a escola, caracterizandose pelo desenvolvimento e aplicação de atividades de
matemática na Educação Básica, especialmente com
ações voltadas a Educação Infantil. Esse programa, em
sua terceira edição, é reflexo do trabalho colaborativo
entre professores e alunos do curso de Licenciatura em
Matemática e do Programa de Pós-graduação em Ciências, Matemática e Tecnologias da UDESC. Desta forma,
três ações integradas estão contempladas: A matemática na educação infantil; Tecnologia e Alfabetização
Matemática e desenvolvimento de Materiais didáticos
pedagógico para o ensino de matemática.
Público Beneficiado
Alunos da Educação infantil da rede Municipal,
professores da Educação Básica e demais profissionais
da Educação.

Impacto Produzido
A ação extensionista que contempla as atividades
realizadas com as crianças nos CEIs encontra-se já em
sua quinta edição, contemplando 12 turmas alocadas
em distintos CEIs, contemplando mais de 240 crianças
na faixa etária de 04 a 06 anos. A ação de formação
de professores encontra-se em sua quarta edição, oferecendo anualmente cursos de formação continuada
aos profissionais da Educação do ciclo de alfabetização.
Os materiais didático-pedagógicos construídos tem
sido utlizados tanto na formação inicial quanto na
continuada dos professores de matemática.

Número de beneficiados................................1400
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ESAG Sênior
ESAG

O Programa configura-se como um curso de
formação complementar em administração. Enquanto
projeto de educação continuada proporciona atualização profissional e novas oportunidades de realização
profissional. Ele é subdividido em três vertentes:
Empreendedorismo, Voluntariado e Gestão Acadêmica.
Estas vertentes tem como objetivos, respectivamente,
aperfeiçoar a gestão de empreendimentos estruturados
sem conhecimento prévio em administração; disponibilizar conhecimentos para empreender ações sociais;
consolidar um modelo de gestão diferenciado, onde a
coordenação administrativa, financeira e pedagógica
é realizada por bolsistas, com a supervisão de um docente da instituição. O Programa caracteriza-se por criar
espaço para a apropriação de conhecimentos, troca de
experiências e ampliação da rede de relacionamentos.
Público Beneficiado
Pessoas com idade igual ou superior a 45. Com
ensino médio completo, que não possuam formação
superior em Administração ou Ciências Contábeis;
residentes da região metropolitana da Grande
Florianópolis.

Impacto Produzido
Em 2016, o Programa completou 13 anos de existência. Neste lapso de tempo, produziu impactos junto
à sociedade, por meio da disponibilização de conhecimentos para empreender ações sociais; da ampliação
da oferta de voluntários com qualificação para atuar
em organizações do terceiro setor; da ampliação da
rede de relacionamentos entre os diversos profissionais
participantes; da abertura de micro empresas na área
de prestação de serviços. Foram, aproximadamente,
273 pessoas capacitadas, 252 docentes, entre professores efetivos voluntários, mestrandos em estágio
docência e profissionais voluntários; cerca de
4.212 h, entre aulas, palestras, visitas técnicas e
projetos sociais realizados.

Número de beneficiados...................................525
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Coproduzindo o
Controle em São José
Ano II
ESAG

O Projeto Coproduzindo o Controle em São José Ano II tem como objetivo principal aprimorar a atuação
do Observatório Social de São José - OSSJ, por meio da
adoção de estratégias e instrumentos que promovam
maior visibilidade institucional e articulação com
mecanismos de controle e accountability nos Poderes
Legislativo e Executivo locais. Os objetivos específicos
do projeto são: 1) coletar informações sobre a percepção de integrantes dos órgãos de controle externo e
de controle interno sobre a atuação do Observatório,
de modo a melhorar a articulação institucional entre as
entidades; 2) sistematizar e analisar os dados referentes
as maiores despesas do Poder Executivo de São José.
Considera-se que a interação entre diferentes atores, a
partir de um contexto de coprodução, pode cooperar
para a prestação do serviço público de qualidade.
Público Beneficiado
Cidadãos do município de São José, Ministério Público de Santa Catarina e Tribunal de Contas de Santa
Catarina e órgãos de controle interno da administração
pública municipal.

Impacto Produzido
Os impactos produzidos junto à sociedade podem
ser mensurados pelo maior número de acessos ao site
do Observatório Social de São José após sua reformulação. Acredita-se que o número maior de acessos
instigue a ampliação do controle social, por parte do
cidadãos; bem como, a visibilidade institucional. Já a
adoção de estratégias de aproximação com os órgãos
de controle interno, tendem a consolidar a metodologia de atuação desta organização não governamental
e melhorar a articulação entre as instituições.

Número de beneficiados...................................289
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Formação Permanente de Educador@s:
saberes e práticas
necessárias à docência
na cultura digital
CEAD

O Programa envolve atividades formativas de
apropriação pedagógica das TIC’s pelos profissionais
da Educação Básica. Constitui objetivo desta proposta
a criação de fóruns qualificados de problematização e
(re)construção de conhecimentos acerca do papel do
educador no contexto sociotécnico contemporâneo.
Para tanto, estrutura-se em três Ações de Extensão:
1) Oficinas de TIC’s e Planejamento Pedagógico;
2) Grupos de Estudos Freireanos; 3) Diálogos sobre
Cultura Digital e Formação Docente. Pretende-se que
os sujeitos envolvidos reconheçam as possibilidades
abertas com a inserção crítica/criativa das TICs em
processos educativos, mobilizando saberes e práticas
necessárias à docência na cultura digital.
Público Beneficiado
Professores da rede pública municipal e estadual
de Florianópolis.

Impacto Produzido
Realização de oficinas práticas de apropriação pedagógica das TICs por professores da Educação Básica,
em uma escola da rede municipal de Florianópolis;
construção de um espaço coletiva para apropriação
e problematização do legado político-pedagógico de
Paulo Freire, colocando em contato a Universidade
com sujeitos advindos de movimentos sociais, organizações sindicais, discentes e docentes de graduação
e programas de pós-graduação de IES da Grande
Florianópolis; propiciar formação permanente em
larga escala para educadores(as) de Santa Catarina,
utilizando recursos e metodologias de Educação a
Distância, no tocante às temáticas de apropriação
pedagógica das TICs nas interfaces entre cultura
escolar e cultura digital.

Número de beneficiados...................................250
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“Educação em Direitos Humanos e das
Mulheres, Gestão e
Sustentabilidade”
CEAD

O Programa vinculado à UDESC/CEAD/LabEduSex,
é multidisciplinar, intercentros, interinstitucional e
internacional e visa contribuir para o aprimoramento
de políticas públicas e de ações pedagógicas para
a construção de um mundo mais igualitário com
respeito à dignidade humana, em especial, às mulheres
e meninas. Possui 4 ações com abordagens que se
complementam: dois cursos de extensão a distância
“Feminismo, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos” e
“Gestão e Sustentabilidade das Organizações Feministas e de Mulheres”; um curso de extensão presencial
“Inclusão digital - Formação Continuada e Cidadania”
e a “Produção de material didático-pedagógico sobre
Educação em Direitos Humanos das Mulheres”.

Impacto Produzido
Consolidação de um espaço de formação complementar qualificada, com abordagem humanista,
proporcionando debates, reflexões e ressignificações
de tudo o que historicamente vem nos constituindo
como seres humanos sujeitos a imposições culturais
como estratégia para reduzir as violências contra
mulheres e meninas, de graves consequências para a
sociedade, que demonstra cada vez mais a complexidade do processo de transformação das pessoas em
relação à compreensão e mudanças sobre os limites e
os impactos dessas práticas.

Público Beneficiado
Sistema de ensino, escolas, o poder público e a
sociedade civil.

Número de beneficiados................................1077
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Curso de Atualização
de Professores de
Educação Física
Escolar (CAPEFE)
CEFID

A atualização dos professores de Educação Física de
escolas públicas e privadas é um momento importante
a ser oportunizado pelo contexto universitário, como
ação voltada à comunidade que contribua para a
melhoria da qualidade de ensino e à valorização do
docente inserido no cotidiano escolar. O Programa tem
como objetivo oportunizar momentos de capacitação
pedagógica aos professores e acadêmicos de Educação
Física. O curso prevê a participação do público-alvo
em palestras, debates e intervenções práticas (oficinas)
relacionadas a conteúdos da Educação Física Escolar,
bem como propostas inovadoras para as aulas de
Educação Física.
Público Beneficiado
Acadêmicos e professores de Educação Física de
escolas de Educação Básica.

Impacto Produzido
A presente ação de extensão se apresenta de fundamental importância no âmbito da Educação Básica
e da formação de futuros professores, agregando
novos conhecimentos e novas reflexões em torno da
intervenção pedagógica deste profissional. Iniciativas
de capacitação são fundamentais para fomentar a valorização do profissional inserido no contexto escolar público, visando à qualificação das ações docentes frente
aos alunos. Neste sentido, esta proposta volta-se ao
cumprimento da responsabilidade social da universidade para com a formação continuada de educadores,
em especial dos egressos por ela formados.

Número de beneficiados................................2000
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Física - Universidade
na Escola
CEPLAN

O Projeto de Extensão busca estabelecer a
conexão entre o ensino teórico de física com a prática
através da física experimental. O objetivo é despertar
no aluno a compreensão sobre os assuntos de física
na prática, consolidando uma melhor compreensão
sobre a física e melhorando a qualidade de ensino
nas escolas públicas. As atividades da ação tem como
base as experiências realizadas no laboratório de física
experimental do CEPLAN.

Público Beneficiado

Impacto Produzido
Melhoria na qualidade de ensino das escolas.
Desenvolver discentes com pensamento crítico para resolver problemas relativos à física no cotidiano. Utilizar
experimentos para o ensino de física. Proporcionar o
desenvolvimento psicológico, intelectual e emocional,
diminuindo as barreiras ou até mesmo bloqueio com
relação à física. Proporcionar aos adolescentes do ensino médio uma incursão no conhecimento científico e
familiarizar os discentes do ensino médio com a física.

Professores e alunos das escolas de ensino médio,
principalmente da rede pública de ensino.

Número de beneficiados...................................110

62

Catálogo de Extensão 2016 | EDUCAÇÃO

Laboratório Educação e
Sexualidade - LabEduSex
CEAD

As ações deste Programa surgem de demandas
sociais, que refletem em grande medida, a resistência
social em conviver com realidades que fogem do que
historicamente naturalizamos como “normal”. Nesse
sentido, temos acompanhado uma postura sexista, preconceituosa, excludente e por vezes, muito violenta no
que refere as temáticas sexualidade, educação sexual,
gênero, diversidade sexual e de gênero e violências
sexual e de gênero. Deste modo, pretendemos que
o programa de extensão, numa linha metodológica
da Pesquisa Ação, possa se constituir em um espaço
pedagógico e de ativismo, onde por meio da formação
continuada, possamos ir para o enfrentamento destas
questões. Consideramos sujeitos em potencial desta
ação professores, outros profissionais da educação e da
saúde, bem como diferentes atores sociais interessados
nas temáticas.
Público Beneficiado
Professores e alunos das escolas de ensino médio,
principalmente da rede pública de ensino.

Impacto Produzido
Trata-se de um processo de formação continuada
envolvendo profissionais de escolas de Educação
Básica e profissionais da saúde, bem como seu entorno
social de diferentes municípios de SC e outros espaços
geográficos. A proposta em questão é elaborada a
partir de diagnóstico do Laboratório de Educação e
Sexualidade - LabEduSEx do CEAD/UDESC, das atividades do NER/UDESC, do SEPEN CEAD e das disciplinas
do Curso de Pedagogia formação inicial e profissionais
da educação e da saúde - formação continuada,onde
estas questões aparecem sempre latentes, ainda as
parcerias com IES de outros países, onde trabalhamos
com as temáticas mencionadas.

Número de beneficiados................................1100
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Programa Educação
Inclusiva: do conceito
à prática
CEAD

O Programa de Educação Inclusiva: do conceito à
prática, se refere a três ações voltadas à inclusão: Curso
a distância ‘O Processo de Ensino e Aprendizagem do
Estudante com Deficiência Visual: Cegueira e Baixavisão’; Curso a distância ‘A aquisição da linguagem
pela criança surda’ e curso ‘O uso da música na
educação especial e inclusiva’. Todos têm como objetivo
contribuir com o processo de inclusão das pessoas
com deficiência por meio de formação e informação
aos profissionais da educação, aos graduandos e
comunidade interessada sobre aspectos relacionados a
educação especial.

Público Beneficiado
Professores e alunos das escolas de ensino médio,
principalmente da rede pública de ensino.

Impacto Produzido
Através das ações realizadas pelo Programa,
possibilitou-se por meio dos cursos a ampliação do
conhecimento que busca a reorganização do fazer
pedagógico e a construção de atitudes de respeito às
diferenças, além da criação de possibilidades para a
quebra de preconceitos em relação às pessoas com
deficiência. Os cursos abordaram diferentes temas,
inclusive o uso da música com crianças com transtorno
do espectro autista, oportunizando a interdisciplinaridade nos conhecimentos sobre temáticas relacionadas
a inclusão, com ênfase na educação especial.

Número de beneficiados...................................500

64

Catálogo de Extensão 2016 | EDUCAÇÃO

Canvas Kids com
Nota Fiscal
ESAG

O Programa de Extensão Esag Kids UDESC tem
como seu público-alvo crianças de 8 a 12 anos. A partir
de uma abordagem lúdica a Esag Kids desenvolve
noções de empreendedorismo e inovação, auxiliando
a criar uma cultura de inovação para estudantes
desde as fases iniciais de sua formação. Para orientar
os estudantes foi criado o Manual do Empreendedor
Mirim, disponível em formato ebook, para auxiliar, de
forma lúdica, a criança a compreender alguns temas
ligados à Administração.

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

Impacto Produzido
Já foram desenvolvidas oficinas para mais de 1300
crianças pelo estado e fora dele. Foram publicados
artigos em eventos como o SEURS, CEBEU, Colóquio
Internacional de currículo e em Journal Internacional.
Além disto, aconteceram oficinas em outros estados:
MG e BA. Desenvolvemos metodologia de ensino
Canvas Kids com Nota fiscal e publicamos o ebook do
Manual do Empreendedor Mirim. Foram ampliadas as
parcerias com muitas instituições e foram recebidas
crianças na UDESC para visitas.

Número de beneficiados................................1300
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Educação, Saúde e
Cidadania
CAV

O programa envolveu três ações: “Cultura, Saúde
e Ambiente”, “Classe Hospitalar” e “De Bem com os
Bichos”. O liame que as une é o desenvolvimento de
atividades que envolvam educação para a saúde e
ambiente. Buscou-se a reflexão crítica da realidade da
comunidade articulando a herança cultural e o ensino
formal a fim de estabelecer mudanças de comportamento individuais e coletivas. As ações tiveram como
público alvo crianças que cursam as séries iniciais do
Ensino Fundamental, crianças internadas no Hospital
Infantil Seara do Bem e estudantes da APAE, de Lages.
Parte-se da compreensão de educação como um
processo contínuo no qual a interação e a integração
entre os saberes da comunidade e da academia se faz
de forma gradativa e sucessiva, visando a construção
de um conhecimento próprio em saúde e ambiente.

Impacto Produzido
A Ação surgiu através da iniciativa da comunidade, pelas instituições, que procuraram auxílio na
Universidade para realizar um trabalho educativo
ligado à saúde e ao meio ambiente. A finalidade foi o
desenvolvimento de um conceito global de saúde com
enfoque para a sustentabilidade ambiental, levando à
melhoria da qualidade de vida da população. O trabalho integrou a universidade à comunidade por meio
de prática interdisciplinar, já que se trata de questões
relacionadas a diversas áreas (educação, saúde e
ambiente), e com profunda inter-relação.

Público Beneficiado
Crianças que cursam as séries iniciais do Ensino
Fundamental.

Número de beneficiados...................................287
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Desenvolvimento da
Piscicultura na Serra
Catarinense
CAV

O objetivo da proposta é habilitar produtores
rurais da Serra Catarinense para exercer a atividade
piscícola, através da implantação de uma unidade
demonstrativa, da realização de curso de capacitação e
da realização de visitas técnicas. A estrutura da unidade
demonstrativa serve como um ponto de contato entre
produtores, técnicos e pesquisadores, auxiliando na
solução de problemas e viabilizando a construção de
propostas de geração de renda para os produtores
e integrando a cadeia produtiva da piscicultura. O
curso de capacitação consiste de um módulo básico
que serve para capacitar os produtores e aproximar a
universidade do meio produtivo. A partir do cadastro
de produtores são organizadas visitas técnicas para
acompanhar a rotina das propriedades e auxiliar na
implementação de técnicas de manejo mais eficientes.
Público Beneficiado
Produtores rurais e estudantes.

Impacto Produzido
Em relação ao impacto social o projeto ainda
é recente, se trata do primeiro projeto junto aos
produtores, e neste sentido somente a aproximação
dos produtores da comunidade acadêmica já pode ser
considerada um resultado efetivo. Este tipo de relação
é muito importante para viabilizar futuras parcerias
que possam trazer benefícios para a sociedade.
Além disso os acadêmicos tiveram a oportunidade
de vivenciar na prática a produção de peixes. Os
dados coletados durante a execução do programa
possibilitaram a organização de trabalhos científicos
que servirão de suporte para o desenvolvimento
tecnológico da atividade. Já estão sendo desenvolvidos
novos projetos científicos baseados nas demandas da
cadeia produtiva.

Número de beneficiados.......................................50
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Mundo Físico 2016
CCT

O programa constitui da união de quatro projetos:
1) ‘Astronomia como base da educação científica’.
Centrado no estudo da Astronomia e direcionado para
estudantes do Ensino Médio e Fundamental. Divulgação da Física através da Astronomia e observações
astronômicas. 2) ‘Colóquios da Física’. Tem como objetivo divulgar os conhecimentos de Física e disseminar
o conhecimento gerado pelo Departamento de Física
da UDESC, principalmente, à comunidade acadêmica.
3) ‘Palestras para o Ensino Médio’. Divulgação da
ciência, em particular da Física, por meio de palestras
nas escolas. 4) ‘Jornal da Física’. Publicação periódica
de um jornal que aborda temas de Física Ciências e
Tecnologias, sendo que o foco da distribuição deste
jornal são os alunos do Ensino Médio.
Público Beneficiado
Alunos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental
das escolas públicas e particulares.

Impacto Produzido
O impacto produzido pelo Programa Mundo Físico
pode ser observados pelos resultados de cada um
dos projetos que compõem o Programa Mundo Físico,
listados abaixo. Resultados: 1) Projeto Astronomia
como base da educação científica: 4 observações
realizadas, ao total de 270 pessoas participantes. 2)
Projeto Palestras para o Ensino Médio: 6 palestras realizadas, ao total de 700 pessoas participantes. 3) Projeto
Colóquios da Física: 4 colóquios realizados, ao total de
107 pessoas participantes. 4) Projeto Jornal da Física:
5 edições, cada edição com 500 tiragem, totalizando
2500 jornais, com estimativa de 4 leitores por jornal,
estimativa de 10000 pessoas atingidas.

Número de beneficiados............................11077
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Qualificação em
Tecnologia para Jovens
Através do Ensino
Lúdico e da Robótica
CEAVI

O programa promove capacitações na área de tecnologia para alunos do ensino fundamental e médio da
região de Ibirama, a fim de proporcionar conhecimentos iniciais para iniciação na área de programação de
computadores. O programa é composto por três ações:
a primeira ação visa ensinar a lógica computacional
através da utilização de ferramentas lúdicas; a segunda
ação procura transmitir os conhecimentos necessários
para resolução de algoritmo e posterior implementação
na linguagem de programação Java; a terceira ação
busca transmitir conhecimentos através do ensino de
robótica, onde os alunos montam robôs. A última ação
permite aos alunos fazerem parte da equipe de robótica no laboratório de robótica na universidade.

Impacto Produzido
A presente ação de extensão se apresenta de fundamental importância no âmbito da Educação Básica
e da formação de futuros professores, agregando
novos conhecimentos e novas reflexões em torno da
intervenção pedagógica. Iniciativas de capacitação são
fundamentais para fomentar a valorização do profissional inserido no contexto escolar público, visando
à qualificação das ações docentes frente aos alunos.
Neste sentido, esta proposta volta-se ao cumprimento
da responsabilidade social da universidade para com a
formação continuada de educadores, em especial dos
egressos por ela formados.

Público Beneficiado
Alunos de escolas de ensino fundamental e médio
da região de Ibirama/SC.

Número de beneficiados................................2000
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Programa de Formação de Professores(as)
Alfabetizadores(as) da
UDESC - PROFA
FAED

O PROFA-UDESC é vinculado ao NAPE - Núcleo de
Apoio Pedagógico da FAED/Udesc em parceria com
o NEAB - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da FAED/
Udesc Objetiva contribuir na formação de professores(as) alfabetizadores(as) do Ensino Fundamental
e da Educação de Jovens e Adultos. É realizado por
solicitação e em parceria com as Redes de Ensino de
Santa Catarina. Parte da compreensão que a extensão
possibilita o dialogo e a formação continuada de
educadores(as) da Educação Básica e da Universidade.
Em 2106 contribuiu na formação de aproximadamente
1350 professores(as) de todo estado catarinense.
Público Beneficiado

Impacto Produzido
Formação de aproximadamente 1350 professores(as) alfabetizadores(as), Compromisso da Udesc
com a Educação Básica Catarinese. Presença da
FAED na formação de professores(as) do Estado.
Articulação redes de ensino e Universidade. Tendo
como ancoragem as discussões sobre alfabetização e
letramento e formação de professores, o PROFA parte
dos pressupostos da pesquisa ação onde todos são
protagonistas no programa de extensão. O impacto é
uma via de uma dupla na formação de professores da
Educação Básica e da Udesc.

Profissionais da Educação Básica e da Educação
Superior.

Número de beneficiados................................1350
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Ciência Viva
UDESC Oeste
CEO

Promovendo a difusão científica na região oeste
de Santa Catarina, uma série de ações vêm sendo
desenvolvidas desde 2006 junto a dirigentes educacionais, professores, estudantes e comunidade em geral.
No ano de 2016, foram realizadas ações que podem
ser caracterizadas como cursos, projetos e evento
de extensão. Foi realizado o curso Preparação para a
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, nos
municípios de Pinhalzinho e Serra Alta. Além do curso
Astronomia e Astronáutica para a comunidade, em
Chapecó e Pinhalzinho. Os projetos desenvolvidos são
Espaço Astronomia UDESC Oeste, Grupo de Estudos em
Astronomia e Grupo de Estudos em Ensino de Física.
Foi realizado neste ano, ainda, o V Simpósio Catarinense de Astronomia, recebendo cerca de 70 pessoas.
Público Beneficiado
Estudantes, professores e dirigentes da educação
básica, ensino superior e comunidade em geral.

Impacto Produzido
As ações desenvolvidas nesse programa buscam
dar condições para que as pessoas possam exercer plenamente sua cidadania, promovendo sua alfabetização
no campo científico-tecnológico. O ensino das ciências
da natureza e tecnologia tem uma importância
fundamental no processo de formação social e cultural
dos indivíduos, podendo ultrapassar o limite da
informação para atingir o da formação. Na sociedade
tecnológica em que vivemos, a compreensão de
fenômenos básicos de eletricidade e mecânica, entre
outros, proporciona que homens e mulheres vivenciem
de forma mais ampla a sua cidadania.

Número de beneficiados............................20000
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Curso Neurociências
e Educação
CEAD

O Curso de Neurociências e Educação engloba
conceitos e estudos sobre a neurociência do comportamento e da aprendizagem, investiga a estrutura e
funcionamento cerebral e aborda os diversos circuitos
envolvidos nos processos de aprendizagem e memória,
sejam elas de caráter emocional ou não, levando
o professor a compreender que a aprendizagem
é um processo de mudança de comportamento
obtido através da experiência construída por fatores
emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais.
Enfim, visa instrumentalizar os professores com maior
conhecimento do funcionamento cerebral, permitindo
que os mesmos sejam capazes de minimizar problemas
existentes no processo ensino-aprendizagem e contribuir positivamente nos processos de aprendizagem
de seus alunos.
Público Beneficiado
Professores atuantes em sala de aula da rede pública municipal, estadual e particular de ensino.

Impacto Produzido
O Curso é oferecido desde 2011 e já formou mais
de 130 professores da rede pública municipal e
estadual de várias regiões do Estado. Proporcionou
aos profissionais da Educação, principalmente aos professores que atuam em sala de aula, o conhecimento
relativo aos processos neurobiológicos que interferem
na aprendizagem, permitindo aos mesmos a aplicação
prática dos conhecimentos adquiridos visando à amplificação dos processos de ensino-aprendizagem. Os
professores estudam como o sistema nervoso central
recebe, processa e elabora respostas às informações
oriundas do meio ambiente, visando o desenvolvimento da aprendizagem.

Número de beneficiados...................................130

72

Catálogo de Extensão 2016 | EDUCAÇÃO

Conexão Udesc
CEAVI

O Programa tem como objetivo aproximar a comunidade acadêmica da sociedade do Alto Vale do Itajaí,
demonstrando oportunidades e a sua importância
econômica e social para o estado catarinense. A proposta foca a interação com as escolas de ensino médio,
os potenciais empreendedores da região, inclusive
entre os acadêmicos da Udesc, proporcionando um
intercâmbio de informações e experiências, em que a
Universidade é apresetada como uma oportunidade
de ensino superior público e de qualidade, assim
como estimuladora de novos empreendimentos para a
região. São três projetos que definem suas ações: Dia D
Udesc, Semeso e Incubadora Aderi.
Público Beneficiado

Impacto Produzido
O Programa promove ações que aproximam
a UDESC do Alto Vale da comunidade, gerando
trocas de saberes, sejam alunos do ensino médio,
egressos, potenciais empreendedores, forças políticas e
comunidade em geral. Busca-se uma maior integração
entre a Universidade e a comunidade empresarial da
região, incentivando possíveis parcerias em futuros
projetos, principalmente que tenham interesse no
desenvolvimento regional.

Empreendedores iniciantes, alunos de Ensino
Médio, acadêmicos da Udesc e comunidade em geral.

Número de beneficiados................................1500
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Concreto, Além do
Canteiro de Obras
CERES

Propõe-se uma forma alternativa de educar história
e tecnologia do concreto, aliada à pesquisa de materiais e à produção textual e artística, por meio de três
projetos. O Projeto “Concreto na História” baseia-se na
proposta de execução de um barco de concreto, sendo
que foram realizados vários testes ao longo do ano, em
relação ao traço do concreto, além da pesquisa do tipo
de fôrma mais adequada e a forma ideal para garantir a
estabilidade do barco na água. A divulgação do projeto
ocorre por meio de exposições. O Projeto “Capacitação
da Mão de Obra na Construção Civil” consiste no desenvolvimento de cursos de capacitação destinados aos
trabalhadores da construção civil. O Projeto “Concreto
em traço, verso e prosa” consiste no desenvolvimento
de poesias, propondo-se trabalhar com crianças e
jovens de uma escola da rede pública estadual.

Impacto Produzido
Capacitação profissional para trabalhadores da
construção civil de Imbituba/SC e Laguna/SC: pedreiros, serventes, mestres de obras e demais profissionais
interessados. Ensino da história do concreto por meio
de exposições de pôsteres e de protótipos feitos de
concreto. Demonstração da aplicação dos princípios da
física, tais como peso próprio e empuxo, para garantia
da flutuabilidade de barcos de concreto. Incentivo à
leitura e à produção de textos e poesias, por meio da
realização de atividades com alunos do ensino básico
de uma escola da rede pública estadual.

Público Beneficiado
Trabalhadores da construção civil, alunos do CEJA,
da rede pública estadual, alunos da UDESC.

Número de beneficiados................................1093
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A Cidade é
Meu Quintal
CERES

“A Cidade é Meu Quintal” tem como objetivo
promover o fortalecimento da cidadania dentro da
comunidade Vila Vitória, no município de Laguna/SC.
Acreditamos que a convivência no espaço público é
essencial para afirmar a identidade local e incentivar
o despertar de uma consciência coletiva, capaz de
refletir e articular de forma autônoma soluções para
as questões cotidianas da comunidade. Nesse sentido,
nossa proposta é desenvolver ações que promovam a
aproximação da universidade à comunidade e a partir
do diálogo propor o uso do espaço urbano – local de
encontro, de trocas e de coexistência na diversidade
por excelência, através de atividades que permitam
principalmente a troca de saberes entre o conhecimento científico e os saberes populares.
Público Beneficiado
Moradores da Vila Vitória, bairro popular de
ocupação irregular na cidade de Laguna/SC.

Impacto Produzido
Percebemos através do diálogo com a comunidade
que após um ano de ações houve um fortalecimento
das relações entre os moradores. Exemplo disso é que
o projeto passou a receber propostas de iniciativa da
própria comunidade, que, entendemos, se empoderou
a partir da descoberta de uma identidade coletiva
e passou a propor também novas ações, solicitando
o apoio dos extensionistas do projeto e de agente
externos. Além disso, as relações que nasceram a
partir do projeto permitiram a troca de saberes entre
a universidade e a comunidade e entre os membros
da própria comunidade, que passaram a trocar
conhecimentos entre si.

Número de beneficiados...................................200
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Arrasta Mundo:
Maquetes de
Petrechos Ativos
CERES

Um dos recursos possíveis para mediar o processo
de aprendizagem tecnologia pesqueira é a adoção
de maquetes, sendo estas compreendidas como a
representação de um objeto de forma tridimensional
em escala reduzida com finalidade artística, de estudo,
de planejamento ou comercial, possibilitando ao
observador apropriar-se do objeto através de sua
manipulação e visualização. Neste sentido, a presente
ação visa à construção de diferentes maquetes de
petrechos de redes de arrasto, contribuindo assim, para
a formação dos futuros engenheiros de pesca.
Público Beneficiado
Público interno da universidade e visitantes do
laboratório de Tecnologias Aplicadas à Pesca.

Impacto Produzido
A proposta promoveu o resgate dos projetos de
confecção dos petrechos tradicionais de pesca com o
uso de redes de arrasto ao redor do mundo, a partir
da construção de maquetes didáticas. Deste modo,
auxiliando a formação discente, tanto no nível tecnológico, haja visto que os petrechos constituem-se como
dispositivos técnicos para o fomento de uma atividade
econômica, bem como, na compreensão acerca da
evolução desta modalidade de captura em diferentes
locais do mundo.

Número de beneficiados..................................150

76

Catálogo de Extensão 2016 | EDUCAÇÃO

Habilis - Ateliê de
Economia e Finanças
ESAG

Desenvolver atividades relacionadas à gestão de
indicadores, à educação financeira e à educação fiscal.
O Programa é composto por três projetos: 1) Bússola
Municipal: com ações de leitura de indicadores e da
confecção de boletins de gestão fiscal com base no
Índice Firjan de Gestão Fiscal e o perfil produtivo para a
região de Caçador. 2) Consultório de Finanças: com cursos de finanças pessoais para: a) oficiais da Base Aérea,
com o completo da palestra “Finanças Conjugais”; b)
microempreendedores de Santo Amaro da Imperatriz,
confecção e distribuição das agendas financeiras. 3)
Consultório Fiscal: realização da II Semana de Educação
Fiscal com a organização de palestras e oficinas com
os temas de: qualidade dos gastos públicos, termo de
referência, custos no setor público, auditoria cidadã,
gestão de licitação e contratos, compras sustentáveis.
Público Beneficiado
Oficiais da Base Aérea e microempreendedores do
município de Santo Amaro da Imperatriz

Impacto Produzido
Produção de perfil regional para sete municípios
da Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador
(ADR de Caçador); capacitação de 70 participantes
nos cursos de finanças pessoais (40 oficiais Base Aérea
e 30 Microempreendedores do Município de Santo
Amaro da Imperatriz); e alcance direto de mais de 215
pessoas nas atividades de educação fiscal (oficina e
palestras nos temas qualidade dos gastos públicos,
termo de referência, custos no setor público, auditoria
cidadã, gestão de licitação e contratos, compras
sustentáveis), sendo que há um alcance indireto
ainda não medido, com as ações de educação fiscal
veiculadas pela Rádio Udesc.

Número de beneficiados...................................285

77

Catálogo de Extensão 2016 | EDUCAÇÃO

Diagnóstico
Microbiológico
CAV

O projeto visa atender a comunidade, auxiliando
no tratamento e prevenção de doenças nos animais
domésticos por meio da realização de diversos
exames da área microbiológica. O projeto tem como
objetivo realizar exames bacteriológicos dos materiais
enviados ao laboratório pelos Médicos Veterinários de
campo, clínicas ou empresas da região, do Hospital
Veterinário e Laboratório de Patologia Animal do CAV,
para auxiliar no diagnóstico de enfermidades das
diferentes espécies de animais e alimentos. O laboratório é responsável pelo processamento das amostras
recebidas, preparação dos meios de cultivo e reagentes
necessários, realização dos antibiogramas, leitura e
interpretação dos resultados e por fim a emissão de
laudos e orientação técnica aos produtores rurais e
médicos veterinários.

Impacto Produzido
As atividades desenvolvidas colaboram para o enriquecimento dos acadêmicos envolvidos visto que têm
a oportunidade de trabalhar com as enfermidades de
maior ocorrência e assim buscar soluções para profilaxia e controle através do laboratório de microbiologia.
Tem importância com a comunidade, contribuindo
na prevenção de doenças, diagnósticos das principais
doenças que acometem animais domésticos. Além de
aumentar a relação universidade e comunidade, visa
também fornecer subsídios para futuros projetos de
pesquisa e extensão.

Público Beneficiado
Alunos e professores, produtores rurais, médicos
veterinários e empresas privadas.

Número de beneficiados...................................426
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Incluir com Ciência e
Tecnologia
CCT

O programa ‘Incluir com Ciência e Tecnologia’, sob
a coordenação da professora Mariana Santos Matos
Cavalca, realiza suas atividades através de três projetos.
O projeto ‘ROB’ tem por objetivo promover a inclusão
social e despertar o interesse pela ciência e tecnologia
em estudantes de escolas de Joinville e região, por
intermédio do uso de kits de robótica móvel; O projeto
‘CAT’ visa a inclusão social da comunidade em geral por
intermédio da divulgação e disseminação da ciência
e da tecnologia, através de aulas práticas e interativas
nas escolas e também em mostras sobre ciência e
tecnologia em locais públicos de grande circulação. O
projeto ‘ALPHA’ consiste na utilização da plataforma Arduino (um dispositivo eletrônico) como ferramenta de
ensino-aprendizagem, visando a melhora do raciocínio
lógico e matemático do aluno através das resoluções
de problemas e testes lógicos.
Público Beneficiado
Alunos da rede pública de ensino, entre 12 e 16
anos, principalmente em vulnerabilidade social.

Impacto Produzido
O Programa possibilitou que parte do conhecimento e tecnologias desenvolvidas na universidade
pudessem chegar até a sociedade, aproximando
mais as duas instituições e incentivando o ingresso
no ensino superior. O público foi atendido através de
mostras de ciência e tecnologia para o público geral
e com atividade para crianças do ensino fundamental
de escolas. O projeto ‘ROB’, possibilitou o contato
com a robótica móvel, com o intuito de despertar o
interesse tecnológico. Por intermédio de tecnologia
diversas, no projeto ‘CAT’ promoveu-se a compreensão
de fenômenos científicos do cotidiano. E através da
plataforma Arduino, o projeto ‘ALPHA’ estimulou o
desenvolvimento de conhecimentos em algoritmos
e programação.

Número de beneficiados...................................988
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Reeducação Alimentar
em Escolas Urbanas de
Lages, SC
CAV

O Programa Reeducação Alimentar em Escolas
Urbanas do Município de Lages pretende servir como
ferramenta de apoio a algumas instituições públicas de
ensino fundamental no complemento as atividades realizadas pelas escolas. Tem por objetivo o fornecimento
de informações cada vez mais de acordo com os princípios da educação alimentar, da alimentação saudável
e de uma boa higiene destes alimentos destinados
ao consumo estudantil, sobre a escolha e seleção de
alguns alimentos em detrimento de outros, contextualizando as diferentes opções num quadro mais amplo, o
das grandes preocupações a nível mundial.
Público Beneficiado
Alunos de ensino fundamental, professores participantes, diretores das escolas, pais e familiares.

Impacto Produzido
Demonstrar aos estudantes os benefícios de uma
alimentação saudável; enfatizar a importância da
higiene pessoal e da manipulação de alimentos; ensinar aos estudantes maneiras de melhor aproveitar os
alimentos, bem como maneiras de conservar e industrializar os mesmos; contribuir para a percepção do
educador em relação à necessidade de incluir em seus
programas curriculares atividades que desenvolvam
a consciência nutricional. Promover uma discussão
entre pais, professores e alunos sobre a importância
de uma adaptação alimentar enfocando às melhores
condições nutricionais dos alimentos consumidos
diariamente nos lares.

Número de beneficiados...................................712
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Movimento Esportivo:
Artes Marciais
CEFID

O projeto tem objetivo principal oportunizar
a comunidade da UDESC, pessoas com deficiência
e a comunidade em geral, praticar atividade física
com enfoque nas Artes Marciais, além de interferir
diretamente na sua qualidade de vida e crescimento
pessoal. Foram realizadas participações em eventos e
campeonatos, avaliação física, seminários. Além disto,
aproxima a Universidade da comunidade, espelhando
os objetivos do ensino, pesquisa e extensão, oportunizando esta clientela de fazer parte do desenvolvimento
universitário. Oportuniza também aos acadêmicos
do Curso de Educação Física, conhecer, aprimorar e
desenvolver seus conhecimentos na área das Artes
Marciais. Este projeto tem dentro de seus objetivos a
formação do caráter do cidadão, da cultura, além de
melhorar sua qualidade de vida em termos de saúde e
desempenho esportivo.

Impacto Produzido
Foram realizados dois exames de faixa para
graduação de alunos (desde crianças até adultos)
desde a faixa amarela até a faixa marrom; foram
realizadas reuniões e seminários para orientações
sobre a incorporação da prática regular de exercício
físico e seus efeitos sobre a qualidade de vida, além
da importância de hábitos higiênicos; curso de
atualização e aprimoramento em defesa pessoal;
rotina de treinamento de atletas, orientações física e
psicológicas para participações em campeonatos de
lutas de natureza estadual.

Público Beneficiado
Crianças carentes da Vila Aparecida e Morro do
Quilombo. Deficiente auditivo e adultos.

Número de beneficiados.......................................30
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Educom.Cine:
Audiovisual, Educação
e Cidadania
CEAD

A proposta do programa de extensão “Educom.
Cine: Audiovisual, Educação e Cidadania”, está fundamentada no campo da Educomunicação, uma forma
de trabalhar a educação e a comunicação para integrar
educação formal, informal e não-formal. O objetivo é
colocar a comunicação a serviço da solidariedade, da
interdisciplinaridade, da transversalidade e da prática
da cidadania, realizando oficinas de audiovisual,
promovendo a integração entre comunidades escolares
e os movimentos sociais na cidade de Florianópolis.
Público Beneficiado
Três turmas de 9º ano e uma de 8º ano e professores da Escola Municipal Albertina Madalena Dias.

Impacto Produzido
Ao longo do projeto, participantes tem aulas de
roteiro, direção, produção, captação, som, animação e
edição, integradas em exercícios práticos, ministradas
por oficineiras e oficineiros qualificados e utilizando
equipamentos profissionais. Os professores, alunas
e alunos participantes trabalham em equipe, fortalecendo os vínculos horizontais de suas relações.
Sente-se que as crianças e jovens que o projeto atinge
se tornam multiplicadoras dos conteúdos, técnicas e
métodos da Educomunicação. Além disso, o projeto se
torna um facilitador de espaços de integração, socialização e inclusão das comunidades escolares.

Número de beneficiados...................................117
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Solo na Escola
UDESC
CAV

De modo geral, na educação
fundamental e média, os estudantes
não têm acesso a informações
tecnicamente corretas sobre o solo,
o que pode ser evidenciado nas deficiências e falhas
existentes nos materiais didáticos disponíveis. Os
professores, por outro lado, também não visualizam,
normalmente, o solo como fundamental para a
manutenção e sobrevivência do homem e toda a
forma de vida. Assim, o ensino de solos, quando existe,
torna-se prejudicado. Desse modo, o programa ‘Solo
na Escola - UDESC’, se propõe a partir de diversas
ações aprimorar mecanismos que permitam a visitação
de estudantes à Universidade para conhecer o tema
solos, capacitar educadores de escolas a compreender
e ensinar o tema solos, além de levar o conhecimento
até produtores de áreas rurais.

Impacto Produzido
Visitação as ações de extensão de diversos estudantes de diferentes níveis de escolaridade do munícipio e
estado, professores e comunidade em geral. Com isso
estivemos estreitando a relação da universidade com
a sociedade, no propósito fundamental de atuar na
ampliação do conhecimento sobre o recurso natural
solo e a conscientização da sua importância para a
manutenção da vida nos ecossistemas. Destacamos
também a formação e ampliação do primeiro Museu
de Solos de Santa Catarina e os cursos de capacitação
realizados para os professores de ensino fundamental
e médio.

Público Beneficiado
Estudantes a partir das séries iniciais até universitários, professores e comunidade em geral.

Número de beneficiados...................................700
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Entrelaçamentos Entre
Educação, Cultura e Sociedade Através de Múltiplas
Linguagens Envolvendo
Comunidade e Universidade
CEAD

Programa é composto por quatro ações: IV Sarau
Literário Musical; canto coral na escola e a construção
da cultura escolar; ecos de memória da cultura escolar
por múltiplas linguagens; formação continuada na área
de educação de surdos. Visa proporcionar reflexões
sobre os entrelaçamentos entre educação, cultura e
sociedade, por meio de múltiplas linguagens, para a
construção da memória da cultura escolar e formação
de uma cidadania ética. A metodologia empregada
é a pesquisa-ação que prevê a construção de ações
coletivas e avaliações durante todo o processo.
Público Beneficiado
Educadores, educandos de licenciaturas, alunos da
rede pública e a comunidade em geral.

Impacto Produzido
Construção da memória escolar de escolas
centenárias. Aproximação entre alunos e pessoas da
terceira idade que fizeram parte do contexto da escola
em outros tempos. Essas conversas proporcionaram a
construção da memoria coletiva e também conscientização de respeito ao idoso. A formação continuada na
área da inclusão de surdos conforme prevê o Decreto
nº 5626 de 2005 envolvendo educadores e educandos
da rede pública. Início da construção da sala de
memória, que levou a comunidade a envolver-se na
busca da identidade da escola de forma interdisciplinar
por meio de múltiplas linguagens. Reflexões sobre os
entrelaçamentos entre educação, cultura e sociedade.

Número de beneficiados...................................620
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Laboratório de
Aprendizagem em
Serviços Públicos
ESAG

O Programa Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos(LASP), tem como objetivo desenvolver
a aprendizagem por meio da prática compartilhada
envolvendo docentes, discentes, técnicos universitários,
gestores, servidores públicos e comunidade para promover a melhoria na qualidade dos serviços prestados
pela administração pública, assim como qualificar o
debate no campo do interesse público. Esses objetivos
são alcançados com ações desenvolvidas pelos projetos
de: 1) Consultoria de procedimentos; 2) Prêmio de
Boas Práticas em Gestão Pública; e 3) Comunicando
pela Rádio e TV com a comunidade.
Público Beneficiado
Discentes, técnicos universitários, gestores, servidores públicos e a comunidade.

Impacto Produzido
O projeto de Consultoria, em 2016, desenvolveu
nove consultorias e está desenvolvendo outras sete. O
principal parceiro é a Secretaria de Saúde do município
de Florianópolis. A exemplo, as demandas atendidas
foram: carteira de serviços dos Centros de Atenção
Psicossocial; controle de registro acadêmico para
Setor de Educação em Saúde; entre outras. O prêmio
recebeu 32 inscrições. Foram classificadas como “Boas
Práticas” 21 ações. A etapa de apresentação dos finalistas aconteceu em junho. Foram premiadas três práticas
em cada categoria. O projeto Comunicando pela Rádio
e TV com a comunidade, promoveu 35 programas e
envolveu 70 entrevistados.

Número de beneficiados...................................500
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Pré-Vestibular
Comunitário
CESFI

O Projeto visa promover e divulgar o Pré-Vestibular
Comunitário. São desenvolvidas em parceria com a
imprensa local e regional, com o objetivo de conferir
maior eficácia na disseminação da informação, uma vez
que os cursos pré-vestibulares comunitários são uma
opção para os alunos egressos de escolas públicas que
almejam acessar uma Universidade Pública Gratuita.
A demanda de jovens querendo ingressar numa
Universidade Pública e de qualidade vem aumentando
tornando o vestibular a cada ano mais concorrido. É importante destacar que há desigualdade na disputa por
uma vaga nas universidades públicas. Os conteúdos
abordados darão aos participantes subsídios teóricos
para participarem de outros processos seletivos.
Público Beneficiado

Impacto Produzido
Existe uma enorme demanda de interessados vindo
de escola pública. O pré-vestibular também abre
espaço para aqueles afastados da educação básica.
Isto gera oportunidade e comprometimento das
partes para ingressar em uma universidade pública ou
particular, com maior conhecimento. O fato de terem
oportunidade de estudar com professores e estudantes
da UDESC faz com que estes alunos sintam-se mais
empoderados frente a concorrência, e tenham maior
auto-estima ao enfrentar concursos ou vestibulares,
posteriormente.

Comunidade de diferentes idades do Vale do Itajaí
com interesse em prestar vestibular.

Número de beneficiados.......................................40
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Formação de Educadores e Educação Sexual:
Interfaces com as
Tecnologias
CEAD

Este programa de extensão desenvolve três ações:
1)Projeto de Extensão - Educação Sexual em debate:
nas ondas da rádio UDESC, coordenado pela Profª.
Dra. Sonia Maria Martins de Melo - docente da FAED/
UDESC; 2) Curso: Conversando sobre sexualidade
na infância, Coordenado Pela Profª. Dra Vera Márcia
Marques Santos docente - CEAD/UDESC; 3) IX Colóquio
dos Grupos de Pesquisa sobre Formação de professores
e Educação Sexual, coordenado pela Profª Ma. Gabriela
Maria Dutra de Carvalho - docente CEAD/UDESC.
Público Beneficiado
Ouvintes da rádio UDESC , professores, pesquisadores e comunidade em geral.

Impacto Produzido
As três ações visam a um trabalho de Educação
Sexual numa perspectiva emancipatória em prol da
libertação do sujeito das amarras autoritárias e repressivas construídas histórica e culturalmente sobre a
educação sexual. Propõe ações políticas e libertadoras,
que se caracterizam por uma constante luta contra a
desigualdade sexual, a violência sexual e o preconceito
sexual, em prol da liberdade sexual que consiste “no
exercício de uma sexualidade liberada (da culpa no
plano pessoal) e libertada (da opressão, no plano
social)”, portanto, libertadora social e historicamente.

Número de beneficiados...................................620
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Educação Científica
nas Escolas
CEPLAN

Neste programa foram abarcados três projetos,
sendo eles: educação ambiental para professores, técnica de projetos e noções de Astronomia nas escolas.
Objetivou-se contemplar alunos e professores da rede
pública em relação à Educação Científica, o papel da
pesquisa nas escolas, desenvolvimento de projetos com
um viés na extensão, intercâmbio da universidade com
escolas. O nível de envolvimento de professores e alunos foi além do esperado no que tange aos objetivos
propostos. Desta forma, a universidade consolida-se
através da extensão um elemento mediador entre a
comunidade externa e o conhecimento produzido,
procurando através de diferentes situações concretas, a
vivência no campo da extensão a incorporação desses
conhecimentos para uma práxis pedagógica.

Impacto Produzido
Nível de interesse do público-alvo pelos temas
abarcados no programa de extensão, com implicações
nas múltiplas interações construídas no bojo da
escolas através da ressignificação dos conhecimentos
obtidos através dos projetos que foram desenvolvidos
com alunos, professores, acadêmicos que se dispuseram a envolver-se nas atividades propostas. Para
os acadêmicos-bolsistas, uma oportunidade ímpar
de interação com a comunidade externa, colocando
em prática os conhecimentos obtidos no devir dos
semestres cursados.

Público Beneficiado
Professores e alunos da rede pública estadual.

Número de beneficiados................................1000
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Xadrez na
Universidade
CAV

O xadrez é reconhecidamente uma ferramenta que
auxilia diversas capacidades intelectuais do indivíduo.
Neste sentido, o presente grupo extensionista objetiva
a criação de um grupo de enxadristas atuantes no
CAV com o objetivo de trazer o esporte ao convívio
universitário, propiciando um ambiente de integração
motivado pelo desejo de lazer e desenvolvimento
intelectual do grupo. Acreditamos que os benefícios
gerados pela formação de tal ação extensionista trará
diversos benefícios individuais e coletivos para o
desenvolvimento intelectual e profissional dos jovens
desta universidade. Além disso, o programa tem o
objetivo de integrar alunos de escolas do município,
aproveitando-se do pessoal treinado e capacitado entre
os bolsistas universitários envolvidos para difundir o
xadrez nas escolas, além da organização de torneios
para toda região de Lages e cidades vizinhas.

Impacto Produzido
Nosso programa afetou diretamente alunos de
escolas públicas através de atividades dos bolsistas no
ensino de xadrez nas salas de aula da escola parceiro.
Além disso, houve a integração com enxadristas
portadores de necessidades especiais em atividades
semanais. O maior impacto do nosso programa sem
dúvida foi na mobilização de diversos jogadores,
com idades variando entre 6 a 80 anos, nos torneios
executados nas escolas parceiras. Centenas de pessoas,
entre jogadores, seus familiares, bem como todos
extensionistas participaram destas atividades.

Público Beneficiado
Enxadristas de Lages e cidades da serra catarinense, alunos, professores e técnicos universitários.

Número de beneficiados...................................300
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Mediação da
Comunicação na
Educação a Distância
CEAD

O Programa de Extensão com a temática ‘Mediação
da Comunicação na Educação a Distância’ tem por
objetivo oportunizar espaços para reflexão sobre a
mediação da comunicação na Educação a Distância,
com ênfase nos processos comunicativos (interação
e interatividade), na importância da afetividade e
no uso da linguagem. Sua organização contempla,
como primeira ação, o planejamento e oferta de um
curso online com a temática ‘Mediação de conflitos
na comunicação online’, com carga horária de 60h. A
segunda ação prevê uma oficina presencial sobre o
tema ‘Linguagem e Afetividade na EaD’. A terceira ação
consiste na realização de uma Oficina Online, de caráter
prático, versando sobre ‘Estratégias de mediação de
conflitos na comunicação online’.
Público Beneficiado
Estudantes de cursos superiores, professores e
educadores do Estado de Santa Catarina.

Impacto Produzido
Acreditamos que os impactos envolvendo as ações
do Programa de Extensão cuja temática é a ‘Mediação
da Comunicação na Educação a Distância’ incluem:
Possibilidade de formação continuada aos profissionais
da educação em geral; aperfeiçoamento das práticas
de mediação online aos profissionais da Educação
a Distância; acesso ao conhecimento e práticas de
mediação de conflitos na Educação a Distância por
parte de todos os participantes; possibilitar o acesso
às ações do programa por meio da modalidade
Educação a Distância, de tal modo que as ações
possam ser estendida a todas as regiões do estado de
Santa Catarina.

Número de beneficiados...................................400
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Comunidade Retrô:
Mediadores do
Patrimônio
CERES

O Programa de Extensão Comunidade Retrô:
Mediadores do Patrimônio emprega o conceito de Educação Patrimonial na realidade do centro tombado de
Laguna, utilizando-se dos acadêmicos da UDESC como
agentes mediadores da Preservação do Patrimônio
Histórico e Cultural, advinda de trabalhos elaborados e
publicados em nível de ensino e pesquisa. Os objetivos
do Programa Comunidade Retrô são: estimular a
pensar sobre as questões envolvidas no processo de
preservação do patrimônio cultural e produzir efeito
replicador, desenvolver a sensibilidade, a autoestima
e a vinculação afetiva da população ao patrimônio,
empregar o conhecimento construído em disciplinas e
pesquisas na comunidade.
Público Beneficiado
População de Laguna, acadêmicos, idosos e
crianças de escolas públicas.

Impacto Produzido
Levantamento de edificações feito pelos acadêmicos da disciplina de Técnicas Retrospectivas do curso
de Arquitetura e Urbanismo, no centro histórico de
Laguna. Material gráfico impresso (jogos educativos
em papercraft) e sua difusão por meio de oficinas de
conscientização e capacitação em escolas públicas.
Preservação das singularidades do complexo lagunar,
compreendido como Unidades de Paisagem, por
meio de ações envolvendo a Identidade Cultural da
região, que se expressa, por exemplo, nos ecossistemas
relativos ao butiá, na religiosidade da festa de Santo
Antonio dos Anjos e na relação do Patrimônio Naval
com a Pesca Artesanal, com auxílio dos botos.

Número de beneficiados................................1500
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Brinquedos e Brincadeiras: um caleidoscópio de
ideias e vivências
FAED

O Programa de Extensão “Brinquedos e Brincadeiras: um caleidoscópio de ideias e vivências”, vinculado
ao Laboratório de Vivências e Alternativas Lúdicas
(LALU), é composto por três ações, são elas: Ciclo de
Formação - a atividade lúdica e suas implicações na
formação humana, Curso de Formação de Educadores
Brinquedistas e a Praça de Brinquedos e Brincadeiras. O
objetivo do programa é fomentar a discussão sobre a
ludicidade entre professoras da rede pública de ensino
e estudantes de pedagogia, além de proporcionar
a crianças da educação infantil e anos iniciais da
educação básica municipal um ambiente propicio a
brincadeira e a ludicidade.
Público Beneficiado
Professores da rede pública, acadêmicos de pedagogia, crianças da educação infantil e anos iniciais.

Impacto Produzido
Os Ciclos de Formação, bem como o Curso de
Formação de Educadores Brinquedistas, ambos área
da ludicidade, brinquedos e brincadeiras oferecidos
aos professores da rede pública e acadêmicos de
pedagogia é de grande importância, uma vez que o
tema tratado no projeto não é muito explorado na
graduação mas ao mesmo tempo muito requisitado
em sala de aula. A Praça de Brinquedos e Brincadeiras
trouxe crianças da rede pública da educação infantil e
anos iniciais à FAED e as proporcionou um ambiente
de interações, brincadeiras e aprendizagem. O interesse e a busca por novas possibilidades pedagógicas,
teóricas e metodológicas, apontam para a relevância
social do programa e da temática que o envolve.

Número de beneficiados...................................734
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Programa para
Avaliação da
Qualidade das
Ciclovias de Joinville
CCT

Este programa tem por objetivo avaliar a qualidade
das ciclovias da cidade de Joinville no intuito de
promover melhores condições de trafegabilidade nas
ciclovias da cidade. Estão sendo realizadas três ações:
1) Anualmente é atualizado o mapeamento das novas
ciclovias e são coletadas métricas de qualidade.
2) Foi desenvolvido um aplicativo para smartphones
que realiza a coleta do traçado de ciclovias. 3) Estudo
e adaptação de metodologias para análise e avaliação
de qualidade de ciclovias para a realidade de Joinville.
Além disso, esta ação também ataca a divulgação
de informações sobre o uso seguro da bicicleta em
Joinville por meio de um blog.

Impacto Produzido
Este programa avalia a qualidade das ciclovias
da cidade de Joinville a fim de prover aos órgãos de
planejamento e manutenção municipais subsídios para
efetuarem as devidas correções e reformas necessária
para prover condições de uso adequado das ciclovias.
Para alcançar estes resultados, espera-se criar uma
interação ainda maior entre a esfera estadual, através
da UDESC, a municipal, através do IPPUJ, ITTRAN e
PMJ, a os movimentos sociais organizados, como o
Movimento Pedala Joinville.

Público Beneficiado
Estudantes e trabalhadores de Joinville que
utilizam a bicicleta como meio de transporte.

Número de beneficiados............................13471
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Cultivando Gente Boa
CERES

“Queremos uma justiça social que combine com a
justiça ecológica. Uma não existe sem a outra” (Leonardo Boff). A partir desses princípios é que buscamos
atender ao objetivo principal do programa de extensão
universitária “Cultivando Gente Boa” que é a implantação de Programa de Educação e Gestão Ambiental para
a comunidade da região de Laguna/Jaguaruna – SC.
A primeira fase do programa é sensibilizar e mobilizar
a comunidade em grupos de trabalhos em busca
do fortalecimento da economia local. No entanto,
acreditamos que isso apenas será possível a partir da
conscientização do valor do meio ambiente e busca da
qualidade ambiental.
Público Beneficiado
Jovens da rede municipal de ensino, jovens e adultos da comunidade do Camacho e região de Laguna.

Impacto Produzido
Formação do grupo de Educação Ambiental
“Sementes do Bem” com jovens do Ensino Fundamental que desenvolvem a ação “Catando Ideias”, com
separação dos resíduos, coleta e reciclagem. A ação,
“Minha Horta Minha Escola”, onde alunos e professores
compartilham dos conhecimentos da natureza. O “Espaço Sementeira” é destinado à integração dos jovens
construído a partir de pneus e pallets descartados.
Outra ação do programa é um estudo socioambiental
e caracterização da ocupação do entorno da Lagoa
do Camacho com o intuito de entender os problemas
ambientais causados pela ocupação e propor soluções
sustentáveis. Por fim, junto a comunidade foram levantadas possibilidades para organização da Associação
dos Maricultores, além de promover cursos técnicos
de maricultura.

Número de beneficiados...................................150
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Adequação
Ambiental de
Propriedades Rurais
na Serra Catarinense
CAV

Nas últimas décadas, o aumento da fiscalização e
das punições levaram a um aumento na conservação
e restauração das formações ciliares e de outras
formas de vegetação nativa por meio das Áreas de
Preservação Permanente e Reserva legal. A aplicação
dessa proposta irá ajudar os agricultores e demais
proprietários rurais da região da serra catarinense
a fazer a adequação ambiental de seus imóveis por
meio do apoio no Cadastro Ambiental Rural de suas
propriedades. Será prestado apoio aos proprietários na
regularização das Áreas de Preservação Permanente
e Reserva Legal, verificando as melhores técnicas
para destinação e recuperação destas áreas, além da
recuperação de propriedades selecionadas.

Impacto Produzido
O projeto tem a função de aproximar melhor o
meio acadêmico do meio rural, fazendo com que os
estudantes vejam na prática as situações ambientais
que pode-se encontrar nas propriedades rurais e que
procurem soluções que possam trazer não somente
benefícios ambientais, mas benefícios econômicos e
sociais para os proprietários rurais. Espera-se, em contrapartida, que os proprietários rurais, vejam de forma
mais simples a aplicação da legislação florestal atual, e
que possam ver inúmeros benefícios na propriedade
rural a partir da aplicação desta.

Público Beneficiado
Pequenos proprietários rurais na serra catarinense.

Número de beneficiados.......................................10
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Programa Saneamento
Básico Rural
CEAVI

Dentro do eixo norteador que é o saneamento
básico, o programa atuou, mediante a implantação e
monitoramento, de três projetos: abastecimento de
água, tratamento de efluentes e manejo de resíduos
sólidos para áreas rurais. As ações são voltadas para
as comunidades rurais do Município de Ibirama
que carecem de saneamento ou são vulneráveis
ambientalmente. Nas ações de abastecimento de água
e tratamento de efluentes foram implantadas unidades
pilotos para disseminação da técnica e educação
ambiental e sanitária. No manejo dos resíduos sólidos
foram implantados sistemas de compostagem em
cinco escolas da rede municipal com o objetivo de
integrar as crianças no projeto, destacando os aspectos
ambientais envolvidos no processo.
Público Beneficiado
Pequenos agricultores, professores da rede municipal de ensino e alunos do ensino fundamental.

Impacto Produzido
As unidades pilotos implantadas nas comunidades
rurais e nas escolas da rede Municipal, criaram um
benefício ambiental direto nos locais de implantação e
uma integração com vários outros moradores que puderam conhecer e aprender as tecnologias sociais de
saneamento, além de receberem um trabalho de conscientização importante para promover a sensibilização
ambiental. Nas escolas, foram implantados sistemas de
compostagem ecológica que visa reciclar os resíduos
orgânicos gerados nesses ambientes, e utilizar esses
compostos na elaboração de hortas comunitárias. A
integração com os alunos e funcionários é evidente e
engrandecedora.

Número de beneficiados...................................400
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Programa Amigos
da Terra
CAV

O Programa engloba três projetos: “Troca de Saberes” que desenvolve oficinas em meio ambiente, saúde
e educação. O trabalho insere acadêmicos em diferentes estratos da sociedade, o que auxilia na formação de
profissionais cidadãos, com base na interação com a
sociedade. O projeto “Formação do consumidor consciente de alimentos saudáveis e agricultura familiar”
realiza trabalho educativo com estudantes e grupos
organizados da sociedade civil a respeito do consumo
consciente de alimentos saudáveis e da agricultura
familiar. O projeto “Feira Orgânica Amigos da Terra”
valoriza a agricultura familiar e o conhecimento dos
fatores que compõem a cadeia produtiva de alimentos.
Busca aproximar produtor e consumidor, além de
oferecer produtos regionais para público interno e para
comunidade externa.

Impacto Produzido
Os projetos desenvolvidos trabalham em prol do
desenvolvimento socioambiental, que busca agregar
saberes, qualificação e abrangência nos esforços para
solução das demandas da sociedade local. O trabalho
traz impacto na formação cidadã dos estudantes da
universidade. As ações permitem troca de experiências
entre o saber popular e o conhecimento acadêmico.
Busca desenvolver produção agrícola com respeito ao
meio ambiente, além do consumo consciente e melhor
acesso a produtos regionais e ecológicos.

Público Beneficiado
Estudantes do ensino fundamental e médio,
da rede pública, associações de moradores e de
produtores.

Número de beneficiados...................................250

98

Catálogo de Extensão 2016 | MEIO AMBIENTE

O Estudo dos Insetos
no Ensino Fundamental e no Agronegócio
Catarinense
CAV

Atualmente são conhecidas cerca de 1 milhão
de espécies de insetos, mas apenas no Brasil devem
existir aproximadamente 400 mil novas espécies
a serem descobertas. Assim, cresce a importância
de Museus de Entomologia para a preservação da
biodiversidade e na difusão do conhecimento. O
programa de extensão tem como objetivos promover
visitas assistidas ao Museu de Entomologia da UDESC/
CAV, realizar apresentações da importância dos insetos
em instituições de ensino fundamental e médio e promover ciclos de palestras para difundir conhecimento
e novas tecnologias no controle de insetos pragas da
agricultura catarinense.

Impacto Produzido
Desde 2010 foram mais de 1300 estudantes
atendidos pelo Museu de Entomologia da UDESC/
CAV por meio de visitas assistidas e atividades lúdicas
sobre os insetos. Assim, o programa de extensão tem
contribuído na formação de cidadãos mais conscientes
da importância dos insetos nos diferentes ecossistemas
e na preservação ambiental. Os participantes do
programa de extensão também interagem com as
atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas pela
instituição, contribuindo para a formação de futuros
profissionais mais qualificados e capazes de atuarem
em equipe.

Público Beneficiado
O público alvo são estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública e agricultores.

Número de beneficiados................................1366
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Monitoramento do Tempo e
Manutenção do Sistema de
Informação para Gerenciamento
e Uso de Dados Meteorológicos
da Estação Agrometeorológica do
Cav/Udesc – Lages, SC
CAV

As atividades de monitoramento do tempo visam
a difusão e o acesso on-line das informações meteorológicas coletadas na Estação Agrometeorológica do
CAV/UDESC, que subsidiam vários trabalhos didáticos
e projetos de pesquisas dos cursos de graduação, bem
como dissertações de mestrado e teses de Doutorado
dos cursos de pós-graduação do Centro de Ciências
Agroveterinárias - CAV . A Estação possui instrumentos
de medição convencionais cujas leituras são realizadas
in locu em horários pré-determinados segundo normas
oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia ou
registradas em gráficos padrões ou memória de massa,
as quais necessitam de um processamento prévio para
posterior disponibilização ao público.
Público Beneficiado
Alunos de graduação e pós-graduação, bolsistas de
iniciação cientifica e professores pesquisadores.

Impacto Produzido
Devido a natureza do serviço prestado mediante o
monitoramento contínuo do tempo e justificado pela
grande procura pelas informações do tempo nestes
primeiros anos do projeto é que nos propomos a ampliar este serviço para outras variáveis do tempo, bem
como também possibilitar a realização de previsões do
tempo para o local do estudo, conforme solicitação da
maioria dos usuários, o que consistiria em um grande
avanço para este projeto de extensão. Para possibilitar
isso são necessário a manutenção das atividades de
monitoramento das variáveis do tempo ao longo do
ano (trabalho realizado três vezes ao dia, e em todos
os dias do ano), bem como a atualização (adaptação)
do módulo computacional que disponibiliza as
informações on-line na home page do CAV.

Número de beneficiados.......................................50
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Atendimento Médico
Veterinário a Animais
Silvestres e Educação
Ambiental no Planalto
Catarinense
CAV

Proporcionar no município de Lages e planalto
catarinense um local onde possam ser realizados
atendimento médico veterinário aos animais silvestres
prejudicados com algum trauma e demandam
atendimentos clínicos e cirúrgicos por profissionais
capacitados no hospital veterinário- CAV/UDESC. A
segunda parte consiste na Educação Ambiental através
de sete palestras em quatro escolas do município
abordando a importância de preservar os animais silvestres. A terceira parte consiste no envolvimento dos
estudantes do curso de Medicina Veterinária da Udesc
na realização destas atividades bem como recebendo
palestras de profissionais da área além do Grupo de
Estudos de Animais Silvestres (GEAS).
Público Beneficiado
Alunos da rede municipal e estadual em bairros
carentes do Planalto Catarinense.

Impacto Produzido
Através de palestras que foram realizadas nas escola
foi possível observar o grande interesse das crianças
a respeito do assunto. Os tutores trabalharam nas escolas na forma de tutoria interativa, observando o nível
de conhecimento das crianças onde foi apresentada
a necessidade de uma ação mais continua, pois as
crianças herdam dos país e avós a tradição da caça
predatória. No que se refere ao atendimento de
animais silvestres que são encaminhados pela Polícia
Ambiental do Planalto Catarinense foi possível observar maior interesse de participação dos acadêmicos
do curso de Medicina Veterinária o que vem reforçar a
necessidade da parceria entre as instituições.

Número de beneficiados...................................400
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Análises Físicas:
Qualidade do Solo e
Produção Vegetal
CAV

Como forma de atendimento à comunidade foi
criado o Laboratório de Rotina de Análise Física do
Solo, referente ao zoneamento de riscos climáticos e
classificação textural dos solos avaliados. Para a coleta
é considerada a camada de 0 a 50 centímetros e a
determinação da granulometria segue o método da
pipeta. As análises realizadas no laboratório atende os
produtores catarinenses e alguns produtores gaúchos
de forma a contribuir para o manejo adequado do solo
e como requisito obrigatório para liberação de financiamento bancário para cultivos agrícolas e florestais.
De maneira geral, os solos classificados como: sem tipo
definido são os que possuem menos de 10% de argila;
tipo 1 possuem entre 10 e 15% de argila; tipo 2 entre
15 e 35% de argila; e tipo 3 mais de 35% de argila.
Público Beneficiado
Estudantes do ensino de graduação dos cursos de
Ciências Agrárias, técnicos e agricultores.

Impacto Produzido
O conhecimento aprimorado de diferentes solos
proporciona a utilização racional dos recursos naturais.
Os componentes físicos do solo permitem estabelecer
relações com aspecto da dinâmica da água no solo, na
resistência do mesmo a erosão hídrica, na capacidade
de suprimento de nutrientes essenciais as plantas,
além de se relacionar com outros processos edáficos,
tais como compactação, infiltração de água e atividade
biológica do solo. Apresenta articulação entre ensino,
pesquisa e extensão, pois o laboratório auxilia outros
projetos que necessitam realizar as análises físicas,
além de divulgar as ações realizadas pelo CAV/UDESC
para cooperativas, agricultores, EPAGRI e Secretarias
Municipais de Agricultura no Estado de Santa Catarina.

Número de beneficiados................................1334
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A Botânica na Serra
Catarinense:
Conhecimento e
Valorização
CAV

Ação 1) O ensino da botânica nos níveis fundamental e médio: conhecimento de espécies nativas na
região do Planalto Sul Catarinense, disponibilização
de painéis temáticos para exposições itinerantes em
escolas e realização de oficinas práticas. Ação 2) O
herbário LUSC como instrumento didático no CAV/
UDESC: atendimento aos visitantes nas dependências
do Herbário LUSC, com a divulgação da biodiversidade
local para a comunidade acadêmica e externa. Ação
3) Reconhecimento e uso da flora no Planalto Sul
Catarinense: realização de cursos para a identificação
de espécies que podem ser nativas, exóticas ou
naturalizadas e sua associação com a importância
econômica e ecológica.
Público Beneficiado
Alunos de ensino fundamental e médio de escolas
públicas/privadas municipais, estaduais e federais.

Impacto Produzido
Este programa de extensão, com as três ações
cadastradas já atendeu, de janeiro a outubro de 2016,
cerca de 20 instituições de ensino público e/ou privado
dentro dos municípios de Lages, São Joaquim, São
José do Cerrito e Camboriú, além de Santa Rosa do
Sul, todos em Santa Catarina. A ação 3, no ano de
2016, tratou-se de um curso de extensão, cujo tema
é de grande interesse para as comunidades interna
e externa “Plantas Alimentícias Não Convencionais
(PANC)”, ministrado pelo Biólogo, Dr. Valdely Ferreira
Kinupp, para 50 participantes. Foram divulgados dois
resumos em evento Nacional e organizado um curso
de extensão. Portanto, as ações deste programa têm
contribuído para a transformação social, conforme
seu propósito.

Número de beneficiados...................................700
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Integração entre Universidade e Comunidade: proposta
de aplicação de ações do
desenvolvimento sustentável
CEPLAN

O projeto possui como objetivo consolidar o papel
social da universidade contribuindo para a melhoria
dos processos organizacionais da cooperativa de
catadores de material reciclado de São Bento do Sul.
No início houve a capacitação dos bolsistas em relação
a teoria e ferramentas da qualidade para aplicação
do método PDCA, que em seguida foi utilizado para
resolver os problemas encontrados na cooperativa.
Posteriormente foram estudados os principais tipos de
embalagens que a cooperativa coleta. A partir disso,
foram elaboradas oficinas (semanais) de artesanato
para utilização das embalagens de vidro, promovendo
a aplicação do PDCA e outros métodos operacionais.
Em conjunto foi promovido a conscientização do
conceito sustentabilidade no ensino fundamental em
escola pública de São Bento do Sul.
Público Beneficiado
Alunos da rede municipal de ensino e cooperados,
ambos de baixa renda.

Impacto Produzido
A conscientização da população nos temas sustentabilidade e reutilização de embalagens, por meio da
participação em eventos como a EXPOAMA, ENIT e
SEURS. Desenvolvimento sustentável no âmbito escolar e valorização de embalagens cartonadas longa vida
pós-uso, no evento INOVA. Além do desenvolvimento
de duas máquinas de corte de recipientes de vidro e
a disseminação do conceito de sustentabilidade para
crianças do ensino fundamental. Sendo assim, foi
disseminado o conceito de sustentabilidade para a
população, promovendo um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável , que seria “assegurar padrões
de produção e de consumo sustentáveis”.

Número de beneficiados.......................................91
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Sistemas Alternativos
de Abastecimento:
Avaliação e Controle da
Potabilidade da Água
Consumida em Propriedades
da Serra Catarinense
CAV

A descontinuidade na distribuição de água é um
grande problema em muitos municípios brasileiros,
e a principal dificuldade se encontra na distribuição
e saneamento de regiões remotas e nas zonas rurais.
Estas regiões, além de possuírem uma população
baixa, encontram-se distantes dos centros urbanos e
não contam com sistemas convencionais de abastecimento de água. Com isso o presente programa visa a
avaliação de sistemas alternativos de abastecimento de
água consumida em municípios da Serra Catarinense,
avaliando parâmetros físico-químicos e microbiológicos
da água consumida.
Público Beneficiado
Habitantes (áreas urbana/rural) de Correia Pinto,
Ponte Alta, Rio Rufino e Urubici.

Impacto Produzido
Vários municípios da região serrana possuem baixa
população e grande parte dos habitantes encontra-se
na zona rural. Assim, os habitantes da zona rural
utilizam soluções alternativas de abastecimento que se
constituem basicamente em águas subterrâneas e superficiais. Estas soluções alternativas normalmente são
aplicadas pelos próprios moradores e não envolvem
monitoramento da qualidade da água. Neste sentido,
a presente proposta é justificada pela necessidade dos
moradores rurais conhecerem a qualidade da água
consumida e também dos mesmos receberem orientações sobre o tratamento da água que condicione a
mesma aos usos múltiplos nas propriedades rurais.

Número de beneficiados............................32814
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Promovendo a
Interação em Rede em
Educação Ambiental
para a Sustentabilidade: Oguata em Ação
CEAD

Este projeto tem como objetivo contribuir para a
consolidação da interação à distância no âmbito dos
Centros Regionais de Especialização em Educação para
a Sustentabilidade(CRES). Dar continuidade ao que vem
acontecendo dentro de programas e projetos de extensão, coordenados pelo Centro de Educação a Distância.
Visa ainda, a estruturação de um observatório em rede,
das políticas públicas de formação de professores em
Educação Ambiental e em Educação para a Sustentabilidade, com destaque a Rede Pública de Florianópolis.
A criação dos CRES é uma resposta aos desafios da
Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, assim como dos Objetivos
Globais para o Desenvolvimento Sustentável.
Público Beneficiado
Professores de Ciências, Geografia e Pedagogia do
ensino fundamental.

Impacto Produzido
Este projeto ainda está em execução, portanto,
ainda não há dados que indiquem os seus impactos.
A criação dos CRES é uma das seis iniciativas em
resposta aos desafios da Década das Nações Unidas da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável e dos
Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável.
Dessa forma, o impacto será possível a partir da
estruturação do observatório em rede, das políticas
públicas de formação de educadores/professores em
Educação Ambiental e em Educação para a Sustentabilidade, por meio da articulação permanente em
todo o país, da divulgação e da troca de informações
referentes ao tema ‘Meio Ambiente e Sustentabilidade’,
com destaque, e como proposta piloto, a rede pública
de Florianópolis.

Número de beneficiados.......................................47
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Valorização de
Embalagens não
Duráveis Pós-Uso em
uma Cooperativa de
Materiais Recicláveis
CEPLAN

O consumo de produtos que possuem seu ciclo de
vida reduzido são rapidamente descartados pelo consumidor. Estes produtos vêm apresentando crescentes
problemas ambientais. A valorização destes produtos
é o objetivo deste projeto, o qual visa conscientizar
inicialmente cooperados da Cooperativa de Materiais
Recicláveis de São Bento do Sul. Estes cooperados são
incentivados a agregar valor aos produtos que são
matéria-prima para os mesmos. Professores e alunos
da Universidade buscam orientar a confecção e venda
destes produtos, estimulando-os a dar continuidade no
trabalho. Destaca-se que a solução deve ser na fonte,
ou seja, no planejamento do produto, o qual deve
respeitar os aspectos da sustentabilidade

Impacto Produzido
Conscientização da população de forma geral
a partir da valorização de embalagens descartadas
rapidamente no meio ambiente. As pessoas descartam
embalagens sem analisar o custo que está sendo jogada fora. A ideia principal é primeiramente conscientizar
cooperados de uma Cooperativa de materiais recicláveis de São Bento do Sul/SC e a partir destes, conscientizar a população. Conhecendo o valor (embalagem)
que está sendo jogado fora é que o consumidor terá
informações sobre quanto está desperdiçando. É um
trabalho inicial que visa conscientizar as pessoas sobre
o consumo desenfreado de produtos.

Público Beneficiado
Cooperativa de materiais recicláveis, alunos de
graduação e população regional de todas as idades.

Número de beneficiados...................................300
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Arborização e
Paisagismo em Escolas
CAV

Esse projeto tem por objetivos a escolha de
espécies e a produção de mudas arbóreas e arbustivas,
visando a arborização de escolas de Lages, contribuindo para o paisagismo, vegetação urbana e conscientização. Para isso, estão programadas três ações: coleta
de sementes e sua germinação; produção de mudas
e a arborização e paisagismo das escolas. A primeira
etapa, referente a coleta de sementes e estacas, foi realizada em plantas selecionadas no Centro de Ciências
Agroveterinárias, e em áreas rurais próximas a cidade
de Lages. A segunda etapa consiste na produção no
Viveiro Florestal da Engenharia Florestal. A terceira
etapa é o plantio, contribuindo para o paisagismo de
escolas do município de Lages.
Público Beneficiado

Impacto Produzido
A arborização na cidade fornece inúmeras
vantagens para a população, desde melhoria no
microclima, na paisagem e na qualidade de vida de
seus habitantes. Entretanto, a tendência da população
em não valorizar os benefícios que as árvores podem
oferecer as cidades é considerável. Esse projeto tem
por objetivos a escolha de espécies e a produção de
mudas arbóreas e arbustivas, visando a arborização de
escolas de Lages e do campus do CAV, contribuindo
para o paisagismo, vegetação urbana e conscientização
ambiental.

Escolas públicas, acadêmicos de graduação do
Centro de Ciências Agroveterinárias.

Número de beneficiados...................................200

108

Foto: Alexandre Ari Piazza

SAÚDE
109

Catálogo de Extensão 2016 | SAÚDE

Educação em Saúde:
a Arte no Cuidado
CEO

O tema central da proposta é a promoção
da educação em saúde por meio da arte, numa
perspectiva dialógica, para populações em situação de
vulnerabilidade social nos diversos cursos do ciclo da
vida. Diante disso, este projeto tem por objetivo promover, por meio da arte a educação em saúde, visando
fortalecer os meios de enfrentamento das adversidades
que populações vulneráveis se encontram. Para tanto,
será produzido peças teatrais com temas sobre o
cuidado em saúde. Nos encontros com os adolescentes
são realizadas peças teatrais, oficinas de educação em
saúde, numa metodologia participativa.
Público Beneficiado
Adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Impacto Produzido
Por fim, ressalta-se que a educação pela arte/
educação é todo e qualquer trabalho consciente para
desenvolver a relação de públicos com a arte, sendo
um importante instrumento para o desenvolvimento
da percepção, imaginação e capacidade crítica, de
maneira refletir sobre a realidade. Desta forma, pretende-se atender o caráter da atividade de extensão, que
tem por finalidade a interação entre universidade e
comunidade. Por fim, ressalta-se que se espera que os
adolescentes participantes das atividades de extenção
construam autonomia para seu autocuidado em saúde.

Número de beneficiados................................1034
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Programa de
Terapia Manual
CEFID

O programa visa proporcionar aos alunos uma
ampliação da abordagem terapêutica e aos pacientes
tratamento para suas principais disfunções. Por meio
do estudo das principais disfunções neuromusculoesqueléticas e pós-câncer de mama , além de técnicas da
fisioterapia manual para tratamento destas afecções.
Englobando a fundamentação teórica e prática, ciclo de
palestras, grupos de estudos e pesquisas relacionadas
ao tema. Objetivando proporcionar aos acadêmicos
um aumento em seu conhecimento, melhorar a
qualidade de avaliação cinesiofuncional, apresentarlhes a técnicas da fisioterapia manual. Proporcionar
um embasamento adequado para estes realizarem de
forma mais qualitativa seus futuros atendimento nas
suas áreas de atuação e aos integrantes da comunidade
um atendimento fisioterapêutico completo.
Público Beneficiado
Alunos a partir do 6° período do curso de fisioterapia da UDESC, docentes e pacientes com disfunções
neuromusculoesqueléticas e pós-câncer de mama.

Impacto Produzido
O programa de Terapia Manual (TM) visa à relação
entre ensino, pesquisa e extensão. Proporciona
ampliação do conhecimento aos acadêmicos do curso
de fisioterapia da UDESC e atendimento a comunidade
de forma gratuita. Além de promover palestras com
temas referentes à área aberta a todos os interessados,
propiciando integração entre os profissionais. O programa amplia os recursos terapêuticos de seus alunos,
formando e habilitando o acadêmico a trabalhar com
técnicas de TM. Consequentemente este trabalho
também oferece grande beneficio social, por ampliar
o conhecimento dos participantes para a realização
de melhor atendimento aos pacientes atuais e futuros
desses alunos.

Número de beneficiados...................................781
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Ritmo e Movimento
CEFID

A aplicação da dança é apontada em estudos
como uma das possibilidades de terapias adjuvantes
à presença de doenças, pois pode representar um
tratamento psicoterapêutico e uma forma de atividade
física, com base na consciência corporal, expressão e
aceitação, a fim de facilitar a integração física, emocional, cognitiva e espiritual. Este programa objetivou
oferecer a comunidade atividades de dança, ginástica,
alongamento e flexibilidade a fim de propiciar um
estilo de vida ativo e prazeroso. Fez parte quatro ações:
1) Grupo de Dança do CEFID/UDESC; 2) Movimento;
3) Dança como Ação Terapêutica e 4) XIV Mostra de
Dança do CEFID/UDESC. A XIV Mostra de Dança do
CEFID/UDESC foi realizada em 22/09/16 no Teatro Pedro Ivo. As ações estão vinculadas ao ensino, pesquisa
e extensão e são motivadas por demanda do público
externo. A avaliação foi realizada quinzenalmente.
Público Beneficiado
Estudantes de graduação e pós-graduação,
professores, servidores e comunidade em geral.

Impacto Produzido
O programa de extensão Ritmo e Movimento
obteve em suas ações impacto científico (por meio
das atividades de pesquisa e ensino), econômico (nas
múltiplas atividades e em diferentes públicos) e social
(por meio da inclusão social, educação e saúde), além
do impacto na XIV Mostra de Dança do CEFID/UDESC,
por meio dos grupos (coreógrafos, bailarinos, músicos,
comunidade interna e externa). Comunidade dos
escolares e pais e a implicação por meio da dança e
sua consequência no ensino, além do envolvimento no
CCR, CEPON e FCEE.

Número de beneficiados...................................450
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Grupo de Estudos da
Terceira Idade- GETI
CEFID

O Programa de Extensão Grupo de Estudos da
Terceira Idade - GETI coordena 10 projetos e três
eventos de extensão: hidroginástica; natação; ginástica; pilates; dança; musculação; caminhada; canto;
Universidade Aberta para a Terceira Idade; prevenção
e tratamento das disfunções do assoalho pélvico: do
desconforto à satisfação (fisioterapia e musculação
para idosas com IU); Encontro de Convivência do
GETI; evento comemorativo ao aniversário do GETI; e
Festival de Ginástica e Dança para Idosos. No ensino
atua na graduação e pós-graduação. Na pesquisa está
vinculado ao Laboratório de Gerontologia - LAGER. O
GETI ao integrar a extensão com o ensino e a pesquisa,
tem demonstrando sua relevância acadêmico-científica
e social com a sociedade.
Público Beneficiado
Idosos com idade mínima de 55 anos.

Impacto Produzido
Programa de impacto municipal, estadual e nacional no trabalho; capacitação de alunos da graduação
e pós-graduação; produção científica na área da
Gerontologia; caráter multidisciplinar na atuação da
extensão e do ensino; integração e articulação de
projetos isolados voltados à pessoa idosa dentro da
instituição; parcerias com entidades e instituições
externas a UDESC; impacto social quanto à inclusão
da população idosa vulnerável, ao acesso à formação,
informação e inovação; contribuições com políticas públicas; atendimento a comunidade visando autonomia
e implementação de novos programas; divulgação e
produção de novos conhecimentos.

Número de beneficiados................................1783
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Saúde Feminina
Facial e Corporal:
Contextos, Abordagens
e Tecnologias
CEFID

A proposta oferece atendimentos na área de
Fisioterapia Dermato-funcional, com tratamentos de
disfunções tegumentares corporais e faciais às mulheres, a fim de proporcionar, aperfeiçoar ou adaptar
positivamente o belo, o bem-estar e a qualidade de
vida das mesmas. Além de gerar a oportunidade de
capacitação de acadêmicos da graduação para atuar na
área de Fisioterapia Dermato-funcional. E em conjunto,
aprofundar o conhecimento em pesquisa através da
possibilidade de divulgação científica dos resultados
coletados. Contemplando assim os três pilares da
educação universitária, ensino, pesquisa e extensão.
Público Beneficiado

Impacto Produzido
As abordagens e técnicas além de proporcionarem
harmonia dos contornos corporais, também podem minimizar a ansiedade e a depressão, contribuindo para o
aumento da autoestima e da qualidade de vida. Diante
dessas evidências, torna-se pertinente a investigação e
vivência prática dos efeitos das abordagens e técnicas
da Fisioterapia Dermato-funcional nas disfunções
tegumentares de mulheres. Além disso, busca-se,
com base, nos interesse relatado pelos acadêmicos
preencher a lacuna do conhecimento sobre a atuação
do fisioterapeuta nesta área.

Mulheres da comunidade e acadêmicos interessados na dermato-funcional.

Número de beneficiados...................................127
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PREPARA: Assistência
Fisioterapeutica no Pré
e no Pós - Operatório de
Grandes Cirurgias para
Pacientes e Familiares
CEFID

O Prepara desenvolve ações de educação, capacitação e atendimento na área de fisioterapia no pré e
no pós-operatório de grandes cirurgias. Envolve estudantes, professores do curso de Fisioterapia da Udesc
e profissionais de saúde de outras áreas, além dos
pacientes e suas famílias. Toda cirurgia de grande porte
é um procedimento que oferece riscos. Nas cirurgias
eletivas, alguns fatores de risco podem ser controlados
e minimizados por meio de preparo pré-operatório.
Após a cirurgia, o objetivo é maximizar a recuperação
e reabilitação, retornando o paciente à sua máxima
função no menor tempo possível.
Público Beneficiado
Pacientes encaminhados pelo Sistema Único de
Saúde(SUS) submetidos a grandes cirurgias.

Impacto Produzido
Os impactos esperados pelo PREPARA vão desde
o manejo pré-operatório, melhorando aspectos
relativos à qualidade de vida, à capacidade funcional, à
qualidade do sono, à função respiratória, aos sintomas
de ansiedade e depressão dos participantes. Ainda
espera-se que estes pacientes reduzam os riscos cirúrgicos e apresentem menores taxas de complicações
trans e pós-operatórias, com isso reduzindo o tempo
de internação e o custo da assistência hospitalar,
impactando positivamente no custeio do Sistema Único
de Saúde. O PREPARA segue metodologia e conceitos
de intervenção semelhantes aos utilizados em serviços
assistenciais de primeiro mundo.

Número de beneficiados............................35281
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Programa de Atividade
Motora Adaptada
CEFID

O Programa tem como objetivo: promover a
inclusão social de pessoas com deficiências físicas e
intelectuais, por meio de atividades físicas, esportivas
e terapêuticas. É composto por 7 ações, sendo essas:
Projeto Movimento Terapêutico - Desperta Mente,
Projeto Movimento Terapêutico - Ativa Parkinson,
Projeto Movimento Esportivo - Atividades Aquáticas,
Projeto Movimento Esportivo - Atletismo, Projeto
Movimento Esportivo - Esportes Coletivos, Projeto
Movimento Esportivo - Esportes Individuais e Projeto
Natação Paralímpica.
Público Beneficiado
Comunidade externa com e sem deficiências,
discentes e docentes interessados na área adaptada.

Impacto Produzido
A inclusão social de pessoas com deficiência, seja
elas físicas, intelectuais ou sensoriais, é fundamental
para a construção de uma sociedade igualitária e
justa. A utilização da prática de atividades motoras
adaptadas à essas populações é uma ferramenta eficaz
para a inclusão dessa. Assim, o Programa Atividade
Motora Adaptada, busca oferecer atividades das mais
diversificadas para essa população, visando contribuir
com o desenvolvimento integral aos seus participantes,
dos aspectos educacionais aos de saúde e qualidade
de vida.

Número de beneficiados...................................698
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Programa de Extensão
“Lazer e Saúde”
CEFID

Os temas lazer e saúde mostram-se em evidência
na vida contemporânea, impulsionados pelo excesso
de trabalho e estresse do cotidiano. Nesta perspectiva,
o Programa de extensão “Lazer e Saúde” compreende
o lazer como espaço privilegiado para vivências lúdicas
importantes para o desenvolvimento humano e a promoção da saúde, permitindo a manifestação individual
e coletiva de situações que possibilitam, para além do
divertimento e do descanso, o desenvolvimento pessoal e social. Assim, este programa possui o objetivo geral
de promover ações comunitárias relacionadas ao lazer
e à saúde, atendendo associações, centros de saúde,
escolas, creches municipais e a Guarda Municipal de
Florianópolis. Estão previstas aulas teóricas, expositivas,
participativas e aulas práticas específicas referentes aos
diferentes conteúdos culturais do lazer, da recreação,
da saúde e exercício físico.

Impacto Produzido

Público Beneficiado

O público-alvo atendido no Programa “Lazer e
Saúde” é diversificado, assim como são diversificados os
conteúdos culturais do lazer. Atender estas diferentes
parcelas da população oportuniza, especialmente, que
os acadêmicos envolvidos convivam com diferentes
culturas, faixas etárias e problemas sociais. Desta forma,
o impacto social gerado, pela ação transformadora
sobre a problemática social, contribui para a inclusão
social de distintos grupos, por meio da aplicação de
estratégias educacionais. Assim, pretende-se facilitar o
acesso ao processo de formação e de qualificação dos
acadêmicos e comunidade envolvidos.

Membros da comunidade, mulheres da Guarda
Municipal e crianças de escolas de Florianópolis.

Número de beneficiados...................................450
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Brincando de Respirar
CEFID

O objetivo da ação é oferecer instrução e acompanhamento fisioterapêutico a crianças provenientes
de creches e pré-escolas, bem como escolares e
adolescentes encaminhados pelo SUS, com disfunções
cardiorrespiratórias, garantindo o direito à saúde e informação. Serão desenvolvidos 3 projetos de extensão
1)RespiLar: realização de visitas domiciliares com o objetivo de promover atendimentos de fisioterapia, além
de orientar e treinar pais/responsáveis/funcionários
de creches e pré-escolas sobre aspectos de prevenção
e promoção do manejo do quadro cardiopulmonar;
2)Respire bem e cresça melhor: disponibilização de
acompanhamento e tratamento fisioterapêutico semanal de acordo com quadro do paciente; 3)InspirAção:
organização de eventos educativos, sobre diferentes assuntos no âmbito da prevenção e cuidados em saúde,
especialmente no quadro respiratório das crianças.
Público Beneficiado
Crianças com doenças cardiorrespiratórias, pais,
cuidadores, profissionais e acadêmicos de fisioterapia.

Impacto Produzido
O intuito do programa é de garantir à população,
em especial à pacientes na primeira infância, o direito à
saúde, conforme rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Além disso, irá disponibilizar esse tipo
de intervenção em saúde à comunidade de crianças da
região, seja na clínica, nas creches ou no domicílio. Da
mesma forma, também irá proporcionar a transferência
de conhecimento referente a promoção de saúde,
através de palestras e oficinas sobre o tema, à cuidadores, funcionários das creches e pré-escolas e aos pais.
O programa contribuirá para informar à comunidade
sobre a prevenção e o tratamento (não-medicamentoso) dos problemas respiratórios pediátricos.

Número de beneficiados...................................200
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Reabilitação Multidisciplinar em Amputados
CEFID

O projeto Reabilitação Multidisciplinar em Amputados atende indivíduos amputados que necessitam de
atendimento fisioterapêutico pré e pós protetização,
desde o ambiente hospitalar até o retorno as atividades
do dia-a-dia com a prótese. As atividades são realizadas
por alunos de graduação do curso de Fisioterapia e
Educação Física, pós-graduação e professores, sem custo algum ao paciente. Os atendimentos são realizados
na Clínica Escola de Fisioterapia e no Laboratório de
Biomecânica do CEFID/UDESC.
Público Beneficiado
Indivíduos amputados de membros inferiores,
maiores de 18 anos.

Impacto Produzido
Mais de 40 indivíduos atendidos por semestre,
produção de artigos científicos e materiais informativos visando a melhora na reabilitação da pessoa
amputada e na sua qualidade de vida, apresentações e
participação dos estudantes em encontros e jornadas
acadêmicas. Realiza semestralmente o Seminário Científico do Projeto de Extensão com apresentação dos
trabalhos individuais e coletivos realizados pelo grupo.
Também busca a consolidação de parcerias nacionais
e internacionais para capacitação e o desenvolvimento
de pesquisas relacionadas às pessoas que sofreram
uma amputação para o aperfeiçoamento do manejo e
tratamento integral.

Número de beneficiados.......................................40
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Atividades Físicas com
Características Lúdicas
para a Promoção da Saúde de Escolares do Ensino
Fundamental I
CEFID

O objetivo do projeto é verificar a eficácia das
atividades físicas com características lúdicas para a promoção da saúde de escolares do ensino fundamental I.
As atividades são lúdicas com o intuito de melhorar
as condições de saúde dos escolares. Foram realizadas
avaliações referente ao estado nutricional, composição
corporal, aptidão física, desempenho motor, sonolência
diurna, satisfação da imagem corporal e nível de
atividade física. Ao término do Projeto a Escola e os
pais dos participantes receberam relatórios com os
resultados das referidas avaliações.
Público Beneficiado
Escolares do ensino fundamental I de uma escola
localizada no município de São José-SC.

Impacto Produzido
As ações interventivas oportunizam uma melhor
qualidade de vida na infância. Os participantes
apresentaram ganhos importantes no desempenho de
atividades cotidianas e na saúde. Diante disso, a escola
torna-se o ambiente ideal para medidas interventivas,
pois é um local que pode alcançar muitas crianças em
um período curto de tempo; os estudantes gastam
considerável parte do dia na escola; a maioria das
escolas oferecem conteúdos curriculares de educação
em saúde como parte de sua missão e, principalmente,
uma vez que um projeto foi aceito e adotado dentro
da escola, é grande a possibilidade de que se torne
institucionalizado.

Número de beneficiados.......................................20
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Núcleo de Assistência,
Ensino e Pesquisa em
Reabilitação Pulmonar –
NuReab
CEFID

A Reabilitação Pulmonar (RP) baseia-se em treinamento físico e programa educacional para pacientes
com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
Tem objetivo de reduzir efeitos sistêmicos da DPOC,
melhorar os sintomas, capacidade de realizar exercícios,
qualidade de vida, estado de saúde e promoção de
hábitos saudáveis. Antes de inicarem a RP são avaliados
por espirometria, testes funcionais e questionários.
Após, iniciam 24 sessões baseadas em treinamento
físico e educação sobre a DPOC e seu automanejo. Ao
final, todos os testes e questionários são reaplicados
para verificar se houve melhora no estado funcional e
de saúde dos pacientes. Os mesmos são acompanhados mensalmente via telefone durante 24 meses e são
chamados para reavaliação no 6º, 12º e 24º mês.
Público Beneficiado
Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC).

Impacto Produzido
Desde 2011, cerca de 400 atendimentos por ano
são realizados, beneficiando pacientes com DPOC e
promovendo melhora da funcionalidade, bem como
da qualidade de vida dos mesmos. Além disso, mais de
40 encontros do programa educacional e cerca de 15
reuniões científicas são realizadas anualmente, o que
possibilita o aumento do conhecimento dos pacientes
e familiares sobre a doença e seu manejo, bem como
oferece a acadêmicos e profissionais atualização e ampliação do conhecimento científico e teórico-prático a
cerca da Reabilitação Pulmonar. O programa conta com
apoio da coordenadora, 6 pesquisadores colaboradores,
4 mestrandas, 4 bolsistas de extensão e uma de iniciação científica, além de 5 acadêmicos voluntários.

Número de beneficiados...................................255
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Programa INSPIRAR
CEFID

O programa INSPIRAR engloba três ações: 1) Atenção à saúde do paciente com doença renal crônico em
hemodiálise realizado com os pacientes renais da APAR
Vida São José, visando oferecer não só o tratamento
fisioterapêutico, mas também uma avaliação detalhada
da condição pulmonar, muscular e funcional desses
pacientes 2) Grupo de Estudos em Estratégias Respiratórias realizado com alunos de graduação e pós-graduação 3) IV Curso de Avaliação da Capacidade Funcional
do Paciente Pneumopata e Cardiopata – realizado pelos
alunos da pós-graduação, tendo a participação dos
alunos e dos profissionais do estado.
Público Beneficiado
Pacientes com doença renal crônica submetidos a
hemodiálise, alunos de graduação e pós-graduação.

Impacto Produzido
Atendimento a pacientes com doença renal crônica,
por meio da eletroestimulação neuromuscular periférica. Assim como realização das seguintes avaliações:
antropometria, força muscular periférica, aplicação
de um questionário específico de qualidade de vida,
avaliação da capacidade submáxima de exercício, por
meio do teste da caminhada de 6 minutos e avaliação
da função pulmonar. Além disso, pacientes foram orientados da importância da atividade física. Em relação
aos grupos de estudos vários tópicos foram discutidos,
como importância dos exercícios respiratórios e de
parâmetros que avaliem a cinemática respiratória
dos pacientes.

Número de beneficiados...................................260
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Bioquímica Preventiva
CEFID

O Projeto de Extensão Bioquímica Preventiva
tem como objetivo o desenvolvimento de ações
para a prevenção da Síndrome Metabólica(SM). A SM
caracteriza-se por um conjunto de fatores de risco
para o desenvolvimento de diabetes e complicações
cardiovasculares. Assim, o projeto disponibilizou à
comunidade avaliações antropométricas e exames
laboratoriais específicos para o diagnóstico da SM;
bem como orientação sobre hábito alimentares e
de atividade física, visando a conscientização sobre
a mudança de estilo de vida. Portanto, salienta-se a
importância da implantação de medidas preventivas,
através da conscientização da comunidade sobre
a importância da realização de exames periódicos,
adoção de boa alimentação e prática de atividade física
regular, para a prevenção da SM, podendo reduzir os
custos no tratamento e melhorar qualidade de vida dos
indivíduos com SM.
Público Beneficiado
O Projeto Bioquímica Preventiva foi aberto para a
comunidade em geral, a partir de 18 anos de idade.

Impacto Produzido
Considerando o enfoque do projeto de desenvolvimento de ações de prevenção primária, que visa a
conscientização das pessoas com relação à necessidade
de mudança de estilo de vida e hábitos alimentares,
concluí-se que os resultados obtidos foram de extrema
importância para a população atendida, sendo bastante
proveitosa para os indivíduos. Esta avaliação reflete o
retorno obtido por parte destes indivíduos, os quais
ressaltaram os benefícios que uma análise preventiva
traz para a população. As orientações e os serviços
prestados foram elogiados pelos participantes, refletindo a satisfação da comunidade com as atividades
promovidas pelo Centro de Ensino, repercutindo este
êxito para toda a Universidade.

Número de beneficiados...................................260
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Programa de
Reabilitação Cardio
Pulmonar e Metabólico
CEFID

A Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica
(RCPM), fundamentada na mudança de estilo de
vida, com ênfase nos exercícios físicos, essencial
no tratamento de portadores crônicos de doenças
cardiovasculares, pulmonares e metabólicas. O NCME
oferece estágios, palestras e eventos científicos, como
atividades curriculares e extra-curriculares, que contribuem para a formação e aperfeiçoamento de alunos e
profissionais da área da saúde. No contexto de todas as
ações do NCME existe espaço para o desenvolvimento
de projetos científicos, produzidos como trabalhos de
conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses
de doutorado e pós doutorado. Já a última vertente é
a compreensão e diagnóstico da SET em desportistas
e atletas. Portanto, no projeto do NCME existe um
explícito interesse em acentuar a vinculação da
extensão com o ensino e a pesquisa, que é a essência
de sua proposta.
Público Beneficiado
Pacientes com doenças cardiovasculares, metabólicas, desportistas, alunos, mestrandos e doutorandos.

Impacto Produzido
Programas de RCPM são apresentados como uma
modalidade terapêutica em termos de custo-efetividade. Mesmo na ausência de eventuais e transitórias
contra-indicações deve ser recomendada, por ser parte
essencial do tratamento de portadores crônicos de
doenças cardiovasculares, metabólicas e pulmonares.
Nesta ação não-farmacológica, destaca-se a prática
de exercícios físicos, com o intuito de atender essa
população, significa uma forma efetiva de tratamento,
comprovada por evidencias científicas. Contribui
significativamente para a redução da morbidade
e mortalidade, ocasionadas por doenças crônicas,
promovendo benefícios na qualidade vida, capacidade
funcional, disfunção sexual e melhora do estilo de
vida. Trata-se de proposta de elevada significância em
termos de saúde pública.

Número de beneficiados.................................3000

124

Catálogo de Extensão 2016 | SAÚDE

Programa
Esportes de Contato
CEFID

O programa esportes de contato tem como
objetivo principal difundir a prática dos esportes de
contatos no âmbito academico, atendendo alunos e
comunidade. Como objetivos específicos, pretende-se
difundir a prática esportiva das artes marciais e
esportes de contato voltada para a saúde se tratando
dos esportes de contato. No momento o projeto
conta com as ações: Jiu-Jitsu, Rugby, Judô, Capoeira e
Condicionamento Físico. Ambas ações atendem a comunidade e acadêmicos, com ênfase na atividade física
como prática ludica voltada para a saúde e bem estar
dos participantes, além dos valores como: disciplina,
humildade, respeito, companheirismo desenvolvidos
nas artes marcias.
Público Beneficiado
Acadêmicos em geral e pessoas da comunidade
próxima a universidade maioria de criancas de 8
a 15 anos.

Impacto Produzido
Dando a possibilidade da prática esportiva dos esportes de contatos, o programa vem sendo impactante
para seus usuário em diversos sentidos. A melhoria do
condicionamento físico por meio do esporte é nítida
nos participantes, pode-se perceber a mudança no
estilo de vida via esporte. Possibilitar a prática das artes
marciais principalmente para as crianças, ajuda a criar
diretrizes para qual caminho essa criança irá seguir. O
respeito é elemento fundamental de todas as ações.
Sempre frizando que os valores repassados ali dentro
precisam acontecer fora do tatame.

Número de beneficiados.......................................50
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Programa
Saúde sem Quedas
CEFID

O projeto tem como objetivo geral favorecer a
qualidade de vida do idoso, melhorando seu equilíbrio
corporal e reduzindo o risco de quedas. Além disso,
favorece a educação e promoção de saúde por meio de
encontros, seminários, debates e atividade de equilíbrio
para o publico participante. O Programa abrange a
participação de idosos acima de 60 anos da comunidade em geral. Inicialmente é realizada a anamnese dos
participantes, que consta do registro de identificação
do participante, informações relevantes quanto a
doenças associadas, histórico de quedas e também
uma avaliação clinica fisioterapêutica. Posteriormente
iniciam-se as atividade de equilíbrio ocorrem até 2
vezes na semana com uma duração de 50 minutos.
Público Beneficiado
Idosos com histórico de queda ou não, homens ou
mulheres com idade acima de 60 anos.

Impacto Produzido
O impacto deste programa está caracterizado na
ação Projeto de Treinamento de Equilíbrio e Prevenção
de Queda através da melhoria dos resultados nas
avaliações clínicas e físicas dos idosos, relatos de
percepção diminuída de medo de cair bem como de
melhoria do desempenho nos testes de mobilidade.
Através da ação Projeto Educação e Saúde verifica-se o
impacto na capacidade dos idosos de assimilarem informações educativas a respeito do corpo humano, seu
funcionamento bem como suas aplicações e prevenção
no risco de quedas. Com relação à ação I Seminário
Saúde sem Quedas os idosos tem possibilidade de
manifestar suas opiniões e necessidades a respeito da
prevenção do risco de queda.

Número de beneficiados.......................................25
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Psicologia do Esporte
e do Exercício
Aplicada à Saúde
CEFID

Este programa tem por objetivo oferecer orientação
à prática de exercícios físicos visando a melhoria da
saúde e qualidade de vida, em especial a saúde mental
dos participantes. As ações do programa se direcionam
a pessoas com fibromialgia, adolescentes com
obesidade e pacientes com câncer de mama residentes
na região da grande Florianópolis/SC. São oferecidas
práticas de caminhada, musculação, alongamento e jogos eletrônicos ativos (somente para adolescentes com
obesidade), orientadas por profissionais e acadêmicos
pesquisadores do Laboratório de Psicologia do Esporte
e do Exercício - LAPE– CEFID/UDESC. A evolução dos
participantes é avaliada por meio de testes físicos e
psicológicos, aplicados antes do ingresso em cada
projeto, durante a participação e após a sua conclusão.
Os resultados foram positivos, demonstrando que o
exercício físico reduz os sintomas dos participantes.
Público Beneficiado
Pacientes com Síndrome da fibromialgia, pacientes
com câncer de mama e adolescentes obesos.

Impacto Produzido
O maior impacto do projeto é em relação aos
pacientes atendidos. Devido aos benefícios produzidos
pela prática de exercício físico, os participantes
apresentam melhores na qualidade de vida, dor, humor,
fadiga, depressão, entre outras variáveis analisadas.
O projeto impacta no sistema de saúde pública,
pois oferece tratamento que é capaz de reduzir a
quantidade de medicamentos utilizados, visitas ao
médico e problemas relacionados à inatividade física.
Além disso, o programa de extensão é fundamentado
na pesquisa, e seus resultados são divulgados em
congressos e periódicos científicos, possibilitando aos
acadêmicos, pesquisadores e profissionais associados
uma integração entre as atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

Número de beneficiados....................................450
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Produção de Leite Orgânico:
um mercado promissor, mas
que precisa de controle de
qualidade e sanidade em
propriedades familiares
CEO

A produção de alimentos orgânicos apresenta crescente demanda na maioria das sociedades atualmente.
Porém, os produtores de leite orgânico carecem de
orientação técnica para produzirem leite de qualidade
e controle sanitário adequado. Em virtude disso, este
programa de extensão tem três ações: 1) Orientar os
produtores familiares de leite orgânico com controle
sanitário alternativo com base em produtos naturais,
dias de campo e palestras. 2) Analisar a qualidade de
leite orgânico produzido. E 3) Prestar assistência técnica
laboratorial para analise parasitológica.
Público Beneficiado
Produtores vinculados a agricultura familiar e
produção orgânica, comunidade universitária.

Impacto Produzido
Os produtores de leite na maioria dos casos não
sabem e não acompanham a qualidade do leite que
estão produzindo. A ação propõe analisar a composição
do leite produzido na região na UDESC, assim como
organização de oficinas para capacitar os produtores
na produção de um leite de qualidade e com controle
sanitário adequado, assim como visitar as propriedades.
Também foram analisadas amostras de fezes de aproximadamente 1235 amostras de bovinos leiteiros, aonde
foram identificados os gêneros de helmintos envolvidos
no parasitismo, assim como feito a orientação de usar
ou não o antiparasitário.

Número de beneficiados...................................150
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Núcleo de Estudo e
Treinamento de Voleibol
- NETVOLEI
CEFID

O NETVOLEI foi criado no ano 2000, com o intuito
de divulgar o voleibol no cenário catarinense, através
de quatro projetos que são: treinamento das equipes
de base feminina de voleibol, treinamento das
escolinhas de voleibol para a comunidade, treinamento
das equipes acadêmicas e treinamento do voleibol
sentado. O objetivo é proporcionar a comunidade em
geral e acadêmica da UDESC um espaço voltado para a
modalidade de voleibol, promovendo eventos, cursos
e/ou participando de competições. Com essas ações
o núcleo contempla o ensino, pesquisa e extensão,
o tripé que sustenta nossa Universidade. As equipes
infantil e infanto participaram de 8 competições,
obtendo bons resultados. No adulto universitário, foi
obtida a terceira colocação nos dois naipes do JUCS.
Nas escolinhas de vôlei sentado foram contempladas
um total de 58 pessoas.
Público Beneficiado
Acadêmicos do CEFID, jovens de 7 a 18 anos e
pessoas portadoras de necessidades especiais.

Impacto Produzido
O treinamento das equipes universitárias, propicia
a participação dos mesmos em competições universitárias estaduais e nacionais. Através das escolinhas
proporcionamos às crianças das comunidades a
prática esportiva no contra-turno escolar em ambiente
lúdico e saudável. Para as atletas de 13 a 18 anos
proporciona-se a prática competitiva em alto nível,
vivenciando treinamentos estruturados com uma
equipe multidisciplinar. Com a participação em oito
competições de nível estadual, sendo campeões em
duas, e vice colocados em três delas. O projeto do
vôlei sentado oportuniza uma inclusão social e ajuda a
resgatar a autoestima dos participantes.

Número de beneficiados....................................105
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Programa de Extensão
Basquetebol para Todos
CEFID

A Iniciação Esportiva de Basquetebol na Universidade do Estado de Santa Catarina, iniciou no ano
de 1992, através de ação de extensão, atualmente é
realizada através de programa de extensão universitário
composto de três projetos: 1)Programa de Iniciação Esportiva –PIESP- Basquetebol(voltado para adolescentes
de 14 a 16 anos); 2) Integração pelo Esporte AdaptadoBasquetebol(para portadores de deficiência Física);
3)Baby Basquetebol(para crianças e adolescentes de 4
a 13 anos). Todos os projetos visam estimular a prática
da modalidade como forma de lazer e socialização,
assim como, integrar seus participantes a partir de
sessões semanais de aprendizagem e treinamento dos
aspectos técnicos e táticos e regras desta modalidade,
contribuindo desta maneira para a utilização do tempo
livre dos integrantes, em algo produtivo e saudável.
Público Beneficiado
Participam do programa crianças e adolescentes
oriundos de escolas públicas e privadas.

Impacto Produzido
O trabalho desenvolvido nos projetos que
abrangem o Programa Basquetebol para Todos tem
demonstrado grandes resultados, contribuindo sobre
maneira no desenvolvimento físico e psicossocial
de seus integrantes. Nos projetos é incentivado a
participação em eventos esportivos, os quais disputam
jogos amistosos e campeonatos estaduais, propiciando
assim benefícios aos praticantes tais como, integração
social, resgate da cidadania, desenvolvimento físico
e psicológico, buscando sempre que os participantes
aprendam na prática, a importância do esporte como
hábito de vida.

Número de beneficiados....................................250
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Projeto de Acompanhamento Clínico e Cirúrgico
em Grandes Animais
CAV

O Projeto de Acompanhamento Clínico e Cirúrgico
em Grandes Animais é desenvolvido no Hospital de
Clínicas Veterinárias (HCV) do Centro de Ciências
Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC) em Lages-SC com o apoio de
docentes e acadêmicos do curso de Medicina Veterinária. O projeto tem como objetivo reforçar os ensinamentos passados pelos professores em aulas teóricas
e possibilitar os acadêmicos a colocar em prática estes
conteúdos, a partir dos atendimentos realizados no
HCV. Dessa maneira, os estudantes tem a oportunidade
de vivenciar a rotina clínica e cirúrgica podendo rever e
aperfeiçoar técnicas, concretizando conhecimentos fundamentais para a formação profissional. Serviços como:
atendimento clínico, cirurgias, tratamento, controle e
profilaxia de doenças são realizados no projeto.
Público Beneficiado
População carente que reside no município
de Lages.

Impacto Produzido
A maioria dos serviços é prestado em animais cujo
proprietário é não tem possibilidade financeira de
solicitar um atendimento médico veterinário particular.
O projeto fornece atendimento aos animais, onde o
auxílio do profissional é fundamental para a recuperação. Proporcionando à população conhecimentos
importantes sobre a prevenção e controle de zoonoses
rotineiramente observadas em grandes animais. Isto
acaba possibilitando a integração da comunidade
acadêmica com a população que procura os atendimentos oferecidos.

Número de beneficiados....................................218
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Projeto SSORRIA - Sistema
de Suporte Ortopédico para
Reeducação e Reabilitação
Infantil Avançada
CEFID

Este projeto tem como objetivos facilitar e reeducar
o padrão de marcha em pacientes pediátricos com
lesão do sistema nervoso central, visando o ganho de
independência funcional, sobretudo, na vida adulta.
Proporcionar, dentro dos princípios da funcionalidade
e especificidade, o treino para aquisição da marcha
a pacientes pediátricos que não andam. Promover
o desenvolvimento da motricidade e benefícios no
aspecto emocional e psicológico, tanto para o paciente
como para os familiares. Garantir maior facilidade para
o treino de marcha na esteira através do sistema de
Suporte de Peso Corporal, que permite a suspensão
parcial do paciente e dos terapeutas que auxiliam na
realização dos passos de maneira correta.
Público Beneficiado
Crianças que não deambulam por sequela de
patologias neurológicas diversas.

Impacto Produzido
Analisando as avaliações, constatou-se significativa
melhora nos níveis de função motora grossa e de
flexibilidade através de testes específicos. Deve-se
também considerar as melhoras subjetivas relatadas
pelos pais na qualidade de vida e construção da
autoimagem dos pacientes. Os dados coletados nas
avaliações dos pacientes pediátricos já produziram três
artigos científicos, dois resumos completos em anais de
congressos internacionais, além de exposição em rádio,
programas de TV e jornal. Continuará a produzir uma
tese de doutorado, vários TCCs e artigos científicos para
publicação em revistas especializadas e para divulgação
em eventos científicos.

Número de beneficiados........................................20
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Reabilitação
Pós-Câncer Ginecológico
CEFID

Na primeira ação, o público atendido é formado por
pacientes com diagnóstico de câncer de mama e/ou
ginecológico e que foram submetidas ao tratamento,
usuárias do SUS e encaminhadas ao Ambulatório de
Fisioterapia da Maternidade Carmela Dutra por toda
a rede pública de saúde do Estado. A segunda ação
fundamenta-se na necessidade de auxiliar na digitação
do Registro Hospitalar de Câncer da MCD, construindo
um ambiente para qualificação de profissionais da
saúde de acordo com as necessidades do SUS. O
Evento Outubro Rosa, além de promover palestras
educacionais e motivacionais, constitui uma oportunidade de divulgação dos tratamentos disponíveis
para melhor qualidade de vida do público-alvo, com
possível captação de pacientes para a outra ação do
Programa, exaltando a importância da Universidade
como promotora do desenvolvimento social através da
prestação de serviços de qualidade.
Público Beneficiado
Mulheres com diagnóstico de câncer de mama e/
ou ginecológico. Agentes comunitários de saúde.

Impacto Produzido
Apesar da fisioterapia fazer parte do padrão ouro
internacional para o tratamento das disfunções do
assoalho pélvico e linfáticas, em nível nacional, o SUS,
não oferece esse tratamento de maneira normatizada,
evidenciando a falta de assistência a essas mulheres
no período pós-tratamento do câncer ginecológico.
Diante disso, enfatiza-se a importância da realização
desse projeto enquanto única opção na rede pública
regional para tratamento das complicações da cirurgia
e da radioterapia no câncer ginecológico. Entende-se
que este projeto inédito constituirá o primeiro passo
para um projeto ainda mais abrangente que objetiva
a instituição de um programa preciso no tratamento
das complicações advindas do tratamento pós-câncer
ginecológico.

Número de beneficiados.................................1369
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Diagnóstico de
Infecções Virais em
Animais Domésticos
CAV

O diagnóstico laboratorial é de suma importância
em algumas situações como: confirmação de agentes
virais de importância econômica; diagnóstico de novos
vírus; identificação dos agentes em doenças multifatoriais, como pneumonias e gastroenterites, entre
outros. Os vírus que serão estudados são responsáveis
por importantes patologias nos animais de produção e
companhia, o que envolve prejuízos consideráveis tanto econômicos como sociais. Em bovinos, os vírus BLV,
BVDV e BoHV I e V, são os mais importantes agentes
virais relacionados a perdas econômicas e reprodutivas.
Socialmente, o diagnóstico de agentes virais em caninos e felinos, principalmente morbilivírus e retrovírus,
também são importantes. O objetivo deste projeto é o
oferecimento de testes de diagnóstico viral, que sejam
rápidos, específicos, sensíveis e de custo compatível
com as necessidades dos produtores/criadores.

Impacto Produzido
Todos os testes diagnósticos realizados são utilizados em aulas práticas das disciplinas de Microbilogia
Geral, Microbiologia Especial, Imunologia e Doenças Infecto-Contagiosas. Desta forma os alunos tem a possibilidade de aliarem os conhecimentos teóricos adquiridos
a técnicas e situações de campo. Os resultados obtidos
com o projeto servirão de suporte para produtores e
médicos veterinários da região, além de fornecer dados
epidemiológicos sobre as principais enfermidades virais
que afetam os animais domésticos.

Público Beneficiado
Os beneficiados são alunos do curso de Medicina
Veterinária, veterinários e produtores do estado.

Número de beneficiados....................................300
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Programa de Extensão
do Hospital
de Clínicas Veterinaria
Prof. Lauro Ribas Zimmer
CAV

A programa de extensão tem por objetivo prestar
atendimento clínico e cirúgico para animais domésticos
(cães, felinos, equinos, bovinos, caprinos e ovinos) e
exóticos da cidade de Lages e da região do planalto
catarinense, além de fornecer suporte diagnóstico
nas áreas de diagnóstico por imagem, cardiologia e
laboratório clínico para profissionais da região. Tem por
objetivo ainda, prestar serviço de excelência nas mais
diversas especialidades médicas, tais como dermatologia, oncologia e cardiologia, além de fornecer suporte
acadêmico para alunos de graduação e pós gradução,
como o programa de residência médica.
Público Beneficiado
Moradores e Médicos Veterinários de Lages
e região.

Impacto Produzido
O Hospital de Clínicas realiza uma média de 6 mil
atendimento por ano, prestando serviço de extrema
relevância em bem estar e saúde animal na cidade
de Lages e em toda região. Além de beneficiar a
população em geral, o programa também possibilita a
manutenção de programas de educação continuada,
como a residência em medicina veterinária, que realiza
treinamento de médicos veterinário em diferentes áreas
do conhecimento, formando profissionais mais capacitados para atuar no mercado de trabalho catarinense.
Por fim, permite aos profissionais da região terem
acesso a serviços de diagnóstico avançados, como
broncoscopia, radiografia e ultra-sonografia.

Número de beneficiados............................60.000
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Cuidar, Brincar e Aprender:
estratégias para
prover a saúde da criança
e do adolescente
CEO

1)Assistir as crianças e adolescentes que buscam
atendimento na Unidade Básica de Saúde, por meio da
consulta de Enfermagem e de atividades lúdico-educativas na sala de espera. 2)Realizar ações de educação
em saúde por meio da utilização de técnicas lúdico-educativas, visando discutir assuntos relacionados à
saúde com o intuito de prevenir a doença e promover
a saúde das crianças e adolescentes por meio da diversão. 3) Promover a saúde das crianças hospitalizadas
utilizando o lúdico como instrumento de educação em
saúde e envolver seus familiares/acompanhantes nesse
processo. A avaliação é desenvolvida após cada atividade com todos os envolvidos na ação (professores,
acadêmicos e profissionais de saúde).
Público Beneficiado
Crianças, adolescentes e familiares atendidos na
unidade básica saúde, hospital da criança e escola.

Impacto Produzido
Podemos concluir que o desenvolvimento das ações
desse programa está proporcionando o conhecimento
em saúde aos envolvidos, bem como essa vivência traz
aos acadêmicos de enfermagem e professores uma
forma alternativa, alegre e eficaz para a educação em
saúde. A consulta de enfermagem permite individualizar o atendimento, possibilitando maior integração do
enfermeiro com a criança e/ou adolescente e, consequentemente, gera subsídios para o planejamento da
assistência de enfermagem. As atividades de educação
em saúde favorecem a relação dialógica entre os
profissionais de saúde e o público em questão, pois
propiciam a comunicação e a aprendizagem de uma
forma criativa. Com relação a hospitalização infantil, o
lúdico é utilizado como instrumento para minimizar o
estresse da hospitalização.

Número de beneficiados................................1100
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Avaliação Global
de Saúde da Pessoa Idosa
CEO

Objetivo Geral: realizar a avaliação global de saúde
da pessoa idosa por meio de um instrumento contendo
informações de identificação e avaliação de saúde. O
projeto acontece na Cidade do Idoso - Chapecó, com
idosos que possuem idade igual ou superior a 60 anos.
A abordagem é realizada por meio de consulta de
Enfermagem, avaliações de caráter fisiológico, social
e psicológico. As ações são executadas a partir das
reais necessidades da população alvo, levando em
consideração as informações extraídas na consulta
de enfermagem que será embasada na proposta
do Ministério da Saúde, entendendo a saúde do
idoso de forma global. Dessa forma, a educação em
saúde torna-se mais eficaz quando as atividades são
elaboradas de forma a atender as reais necessidades
individuais e coletivas.
Público Beneficiado
Idosos e profissionais vinculados à Cidade
do Idoso.

Impacto Produzido
As atividades de educação em saúde possibilitam
uma melhoria na qualidade de vida do idoso e no
desenvolvimento do discente, fazendo com que
obtenha experiência de como realizar consultas e do
que é ser enfermeiro, tendo autonomia para abordar o
idoso, buscando uma melhor maneira para que ocorra
uma boa comunicação entre ambos, e que se consiga
extrair o máximo de informações possíveis da pessoa
idosa, conhecendo assim, o idoso além do que é dito
por ele, realizando acolhimento e atendendo as reais
necessidade da pessoa idosa. Por meio das ações realizadas ocorre a expansão do conhecimento produzido
na Universidade para a comunidade.

Número de beneficiados....................................342
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Parasitologia Animal Diagnóstico de Rotina e
Assistência Técnica
CAV

Realizar diagnósticos de Doenças Parasitárias em
animais tais como: exames qualitativos e quantitativos
de fezes, avaliação da eficácia de carrapaticidas,
esfregaços sanguineos, exames sorológicos para
pesquisa de Toxoplasma sp. e Neospora sp., pesquisa
de ácaros de pele e identificação de parasitos adultos.
Também prestar assistência técnica à produtores rurais
da região e do estado bem como aos docentes dos
diversos setores de diagnóstico e de produção animal
do CAV com a finalidade de melhorar o controle das
parasitoses.
Público Beneficiado
Docentes dos diversos setores do CAV, técnicos e
produtores rurais da região e do Estado.

Impacto Produzido
Houve impacto científico através do conhecimento
relacionados ao controle dos parasitos. Impacto
econômico resultando na melhoria da qualidade
dos animais, diminuição dos custos de tratamento e
consequentemente, no rendimento econômico para
os proprietários. A melhoria no rendimento econômico
resulta em melhoria social. Com a orientação na utilização de produtos químicos e muitas vezes, utilizando
em menor escala, devido ao correto diagnóstico e as
orientações dadas na melhoria do manejo leva a melhoria ambiental. Tal como o conhecimento relacionado
ao controle das principais parasitoses.

Número de beneficiados....................................139
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Fomento a Suinocultura e
Avicultura Catarinense e
na Região da AMURES
CAV

Este programa teve como objetivo auxiliar os
produtores industriais de suínos do estado de Santa
Catarina na melhoria dos índices zootécnicos, manejo e
sanidade. Aos produtores de suínos de subsistência e
pequenos produtores de frango tipo caipira na região
da AMURES, tentar tornar a atividade economicamente
viável. Para a suinocultura industrial foram realizadas
orientações para otimizar a produção e melhorar a
rentabilidade. Aos produtores de suínos de subsistência
foram realizadas inseminações artificiais com machos
de alto potencial genético para rendimento de carne.
A ação destinada aos produtores de frango tipo caipira
foram direcionadas para o manejo sanitário e na obtenção de recursos para construção de novas instalações.
Todos os produtores receberam orientações referentes
às boas práticas de manejo, medidas de biosseguridade
e utilização de medicamentos de forma consciente.

Impacto Produzido
Para a suinocultura industrial os resultados foram
na melhoria dos índices técnicos e econômicos das
granjas. Para a suinocultura de subsistência foram
realizadas inseminações em fêmeas de raças nacionais
com machos de alto valor genético onde através deste
cruzamento consegue-se diminuir a quantidade de
gordura na carcaça. Para os produtores de frango tipo
caipira os resultados estão sendo muito promissores.
Foram elaborados plantas e orçamento para novos
aviários, os quais já estão em fase de construção.

Público Beneficiado
Docentes dos diversos setores do CAV, técnicos e
produtores rurais da região e do Estado.

Número de beneficiados....................................245
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Programa de Treinamento
para Crianças,
Adolescentes, Adultos e
Pessoas com Deficiência
CEFID

Programa de Treinamento para crianças, jovens,
adultos e pessoas com deficiência, é vinculado ao
Laboratório de Pesquisas em Desempenho Humano,
sendo constituído por três Projetos associados às
modalidades esportivas com suporte das instalações
e alunos da UDESC. O programa objetiva sistematizar
propostas pedagógicas de ensino em atletismo, como
ferramenta veiculadora de integração e inclusão de
jovens e adultos com deficiência da grande Florianópolis, promover a participação e aprendizado dos
fundamentos técnicos e táticos do futebol.
Público Beneficiado
Coordenador, bolsistas, estagiários, voluntários e
público-alvo (participante).

Impacto Produzido
Os projetos envolvem diretamente os alunos do
curso de Educação Física, especialmente os alunos
que estão cursando a disciplina de treinamento esportivo, Cineantropometria e atividade física adaptada
vivenciando aspectos práticos ligados a disciplina.
Estão também envolvidos os membros do LAPEDH,
alunos de graduação, pós-graduação e bolsistas de
iniciação científica interessados no desenvolvimento de
pesquisas relacionadas a prescrição, avaliação e diagnósticos do treinamento e rendimento esportivo. Este
programa oportuniza a participação da comunidade
do município de Florianópolis e a inclusão das pessoas
com deficiência no esporte.

Número de beneficiados....................................100
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Interação com a Comunidade Através de Práticas
Desportivas e de Lazer
CAV

Este programa possui três ações de extensão
que relacionado as áreas de Esporte, Lazer e Saúde.
1)’Atividade física na terceira idade’ constará de
atividades físicas com pessoas da terceira idade no
ginásio de esportes com educadores físicos do CRAS
VII e Atlética/CAV. 2)‘Atividade física com jovens é
desenvolvida em parceria com o CRAS VII com os
educadores físicos em conjunto com a Atlética/CAV e
tem como público alvo os jovens pertencentes a área
de ação do CRAS VII. 3)‘Integração esportiva entre as
entidades de ensino superior de Lages’ é desenvolvida
entre a Direção de extenção, Atlética/CAV e Diretório
Central de Estudantes (DCE) da UNIPLAC e envolve a
estrutura física do CAV – UDESC, com competições de
Basquete, Voleibol Handebol e Futsal e futebol suíço,
modalidades masculino e feminino.

Impacto Produzido
Através do retorno dos educadores físicos do CRAS
VI, as atividades tiveram o objetivo atingido. Os idosos
tiveram uma interessante participação, especulando-se
que tenha ocorrido uma melhora na qualidade de vida
dos idosos participantes, bem como uma melhora nas
suas auto-estimas. Houve uma participação expressiva
dos jovens na colonia de férias dos CRAS, onde com o
INTER-CRAS os jovens puderam participar de atividades
desportivas das mais diversas. Os jogos inter-universitários estão previstos para ocorrer em novembro.

Público Beneficiado
Idosos e adolecentes que moram nas cercanias do
CAV e que fazem parte do CRAS VII.

Número de beneficiados....................................700
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Programa IntegrAção
CEFID

O programa de extensão IntegrAção vem atuando
para apresentar a Fisioterapia, promovendo o pensar
e o vivenciar dessa profissão. Em um ambiente unindo
o aperfeiçoamento acadêmico e a atençao à comunidade, são desenvolvidos estudos, oficinas e eventos
voltados à discussão de temas relativos ao papel do
fisioterapeuta no cuidado a saude. Hoje a Fisioterapia
avalia, explorando a funcionalidade corporal; incentiva
comportamentos preventivos, colabora com a reorganizaçao do movimento, investiga, aprende e ensina.
Na sociedade do conhecimento é esperado que a
Universidade subsidie o fisioterapeuta para ser capaz
de desenhar um novo modelo de atenção centrada
na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Por
intermédio de 3 projetos (Movimento Integral, Postura
Corporal e Santas de Casa – que fazem milagre), o
Programa IntegrAção busca aproximar a população do
“ambiente fisioterapêutico “.

Impacto Produzido
Envolvimento dos acadêmicos com uma proposta
pedagógica voltada a construção do saber e do fazer,
especialmente em grupos terapêuticos oferecido à
comunidade. Oferta para comunidade de orientações e
práticas que visam a prevenção e a promoção de saúde. Sensibilização dos participantes para o auto-cuidado, incentivando maior percepção corporal e qualidade
no movimento, contribuindo para redução do stress
e melhor qualidade de vida. Envolvimento acadêmico
com aprendizado de um novo modelo de atenção,
conforme as Novas Diretrizes Curriculares.

Público Beneficiado
Jovens, adultos e idosos, membros da comunidade, acadêmicos da área da saúde e servidores públicos.

Número de beneficiados.......................................80
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Programa de Formação para
Profissionais da Enfermagem da
Atenção Hospitalar em Educação
Permanente em Saúde
CEO

O Programa vem sendo desenvolvido junto ao
Hospital Regional do Oeste em Chapecó/SC. Contempla
três ações: 1) Implantar e implementar o Programa
Nacional de Segurança do Paciente; 2) Implantar e
implementar o Processo de Enfermagem nos diferentes
setores do hospital; 3) Capacitar os trabalhadores para
o desenvolvimento de boas práticas de enfermagem,
construção de procedimentos operacionais padrão,
manuais e protocolos assistenciais. O programa
beneficia estudantes, trabalhadores de enfermagem
e de outras áreas, pacientes e familiares que são
atendidos no hospital contribuindo para a qualidade
dos serviços oferecidos à população da Região Oeste
de Santa Catarina.
Público Beneficiado
Pacientes, familiares, profissionais do hospital,
estudantes, bolsistas e voluntários.

Impacto Produzido
A ação 1) vem contribuindo com o Núcleo de
Segurança do Paciente nas reuniões, elaboração
e avaliação do plano de segurança do paciente,
protocolo de identificação do paciente, protocolo de
prevenção ao risco de quedas, protocolo de cirurgia
segura, capacitações e uso do programa EpiInfo. A ação
2) promove encontros em forma de rodas de conversa
com a participação de enfermeiros, técnicos e auxiliares
de enfermagem, gestores, docentes e discentes para a
construção de instrumentos próprios para o Processo
de Enfermagem. A ação 3) promove encontros entre os
trabalhadores do hospital, a fim de implementar boas
práticas de atenção à saúde, entre elas procedimentos
operacionais padrão, capacitações, e elaboração de
cartilhas com orientações para alta hospitalar.

Número de beneficiados....................................100
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Programa de Extensão Operação
CAV-Lages:Ensino Acadêmico,
Educação Comunitária e Cirurgia
e Reabilitação de Animais de
Companhia.
CAV

O Programa visa empregar as atividades de ensino
acadêmicas como forma de desenvolver pesquisa
e prestar serviços essenciais a comunidade menos
favorecida economicamente, através de três projetos
intitulados “Técnica Cirúrgica Veterinária: Ensino e
Comunidade”’, “Cirurgia: Educação e Informação” e “Reabilitação Veterinária – CAV-UDESC”. O primeiro projeto
realiza atividades relacionadas as questões de controle
populacional de cães e gatos, bem-estar animal, posse
responsável e saúde pública, interligada as atividades
de ensino junto aos acadêmicos da disciplina de
técnica cirúrgica. No segundo, é abordada a questão
educacional sobre cirurgia para os proprietários de animais, enquanto no terceiro, é oferecido à comunidade
o suporte a reabilitação dos animais de companhia.
Público Beneficiado
Alunos do curso de medicina veterinária, professores, alunos de Pós-Graduação e comunidade em geral.

Impacto Produzido
As ações em conjunto impactam diretamente
na qualidade do ensino em sala de aula, agindo
pontualmente em uma parcela carente da comunidade,
permitindo a esterilização de animais de companhia.
Através desta prática, os animais deixam de se
reproduzir, facilitando o manejo por parte de seus
proprietários, evitando o abandono de animais nas
ruas e melhorando a qualidade de vida tanto das
famílias quanto dos animais. O impacto produzido pela
segunda ação é indireto, porém de extrema importância, onde os acadêmicos orientam a população sobre
questões relacionadas a cirurgia, saúde pública, posse
responsável e bem-estar animal. O impacto da terceira
ação resulta em auxiliar a reabilitação precoce dos
animais submetidos a procedimentos cirúrgicos.

Número de beneficiados....................................628
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Visitas Domiciliares para
Pessoas com Sequela de
Acidente Vascular
Cerebral/Encefálico (AVC/AVE)
CEFID

O projeto tem como objetivo realizar visitas
domiciliares para pessoas que tiveram acidente
vascular encefálico ou cerebral e que residem nos
bairros continentais de Florianópolis. O projeto presta
assistência individualizada às pessoas com sequela de
AVE e promove a integração dos alunos (de graduação
e pós-graduação) com a comunidade e com as Equipes
Saúde da Família. Dentre as ações desenvolvidas pelo
Projeto estão: 1) Visitas diagnósticas para a avaliação
das necessidades das pessoas; 2) Elaboração de um
plano individualizado de atividades a serem desenvolvidas no domicílio; (3) Orientação sobre condutas
domiciliares que melhoram, minimizam ou impedem
a progressão das sequelas observadas; 4) Quando
possível, encaminhamento para outros serviços de
atenção à saúde para esta população.

Impacto Produzido

Público Beneficiado

O ambiente domiciliar é o local onde ocorrem as
relações interpessoais das pessoas que tiveram AVE,
onde essas passam a maior parte do tempo e onde
realizam as principais atividades de vida diária (AVDs).
Além disso, muitas dessas pessoas têm dificuldade de
se locomover até os serviços de saúde ou à universidade. Portanto, é necessário oportunizar orientações
específicas e adequadas à realidade do indivíduo,
das famílias, da residência e da comunidade, a fim de
promover qualidade de vida para essa população. As
orientações visam, nas situações agudas, prevenir a
instalação de sequelas e comprometimentos secundários e, nas situações crônicas, estimular a atividade e a
participação social.

Pessoas que tiveram acidente vascular encefálico
ou cerebral e suas famílias e/ou cuidadores.

Número de beneficiados....................................112
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Cognição e Motricidade
CEFID

Proporcionar intervenções de estimulação cognitiva
e motora em idosos, buscando intervir na prevenção
do declínio motor e cognitivo, na promoção da
capacidade funcional do idoso e de hábitos de vida
saudável. São realizadas intervenções distribuídas em
duas turmas, uma vez na semana com duração de
01h30min; compostas por exercícios de estimulação
cognitiva (memória, atenção, percepção, gnosia, praxia,
funções executivas, cálculo, linguagem e solução de
problemas) e motoras (motricidade fina e global, equilíbrio, esquema corporal/rapidez, organização espacial e
temporal). Executadas nas seguintes etapas: 1) Inicial:
aquecimento, alongamento e atividades recreativas; 2)
Principal: exercícios de estimulação motora e cognitiva
3) Final: relaxamento. As atividades são realizadas de
acordo com os resultados de avaliação inicial e buscando prorizar as áreas de maior declínio do idoso.
Público Beneficiado
Idosos, de ambos os sexos, cadastrados no Centro
de Atenção a Terceira Idade CATI - São José/SC.

Impacto Produzido
Este projeto propicia experiências enriquecedoras
como forma de ocupação do tempo livre dos idosos
e têm como objetivo promover atividades de preservação e potencialização das capacidades dos idosos
atendidos. Sendo que a participação em Grupos de
Convivência como o CATI, onde se insere este projeto
de extensão, contribui para a escolha de hábitos mais
saudáveis, manutenção dos níveis adequados de
atividade física e cognição, melhor percepção da saúde,
retorno ao convívio social, redução da solidão e, diante
disso, melhora na qualidade de vida. Oportuniza ao
acadêmico bolsista a vivência de atividades práticas
com idosos e a integração entre a comunidade e a
universidade.

Número de beneficiados...................................100
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Programa Reabilitação
Neurofuncional
CEFID

O Programa ‘Reabilitação Neurofuncional’ tem
como objetivos gerais proporcionar ações reabilitadoras nos ambientes hospitalar e ambulatorial em
pacientes neurológicos, propiciando atendimento
de qualidade a pessoas com Doença de Parkinson e
com Lesão da Medula Espinal. Ações: 1) Reabilitação
neurofuncional na Doença de Parkinson - CCR; 2)
Reabilitação neurofuncional da pessoa com lesão
medular - CCR; 3) Ambulatório de acompanhamento e
orientações fisioterapêuticas neurofuncionais precoces
- HGCR; 4) NuDoPA - Núcleo de Pesquisa em Doença
de Parkinson - LAPEx; 5) NuLeME - Núcleo de Pesquisa
em Lesão da Medula Espinal - LAPEx.
Público Beneficiado
Pessoas com doença de Parkinson e com lesão da
medula espinhal.

Impacto Produzido
As ações do Programa, impactam diretamente
a sociedade, pois em média, são realizados 300
atendimentos mensais gratuitos a população de
pessoas com Doença de Parkinson, Lesão Medular e
seus familiares. Além disso, através da participação de
alunos de Graduação e de Mestrado em Fisioterapia, as
ações proporcionam a integração entre a pesquisa e a
prática clínica nos ambientes ambulatorial e hospitalar,
em especial na formação de novos profissionais Fisioterapeutas. Dessa forma as ações cumprem seu papel de
assistência e ensino a comunidade.

Número de beneficiados....................................150
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Núcleo de Psicologia
CEFID

O programa de Extensão: “Núcleo de Psicologia”
tem objetivo propiciar ao ser-humano meios que
favoreçam o próprio conhecimento, uma vez que a
partir dessa compreensão ele poderá ter uma postura
diferente, mais saudável diante da vida. A Psicologia
deve ter um compromisso: ajudar a pessoa a viver
melhor, conhecendo e desenvolvendo suas potencialidades, tendo como fim último à obtenção de melhor
qualidade de vida. Para contribuir com esse objetivo
esta sendo desenvolvido neste programa de extensão
os seguintes projetos: VII Ciclo de Debates - Educação
Sexual - Diálogos Necessários 2016; Apoio Psicológico
à comunidade do CEFID 2016; Metodologias de Estudo
para Acadêmicos 2016; Arte e Vivência 2016; Grupos
Temáticos – Atendimento Psicológico em Grupo.
Público Beneficiado
Alunos de graduação e pós-graduação, docentes,
pacientes da Clínica de Fisio. e Comunidade externa

Impacto Produzido
Entre todos os aspectos que podem ser observados
o que se mostrou de maior relevância foi a mudança
comportamental de alguns membros do projeto Arte
e Vivência vinculados também a Clínica de Fisioterapia
tanto na aceitação de suas patologias físicas como
em relação as suas angustias e estresse. Após os
atendimentos notou-se que houve maior motivação
em relação a realização do tratamento psicológico,
uma vez que a partir dessa compreensão ele poderá
ter uma postura diferente, favorecendo o próprio conhecimento, uma vez que a partir dessa compreensão
ele poderá ter uma postura diferente e mais saudável
diante da vida.

Número de beneficiados...................................430
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Atenção à Saúde de Pessoas com Sequela de Acidente Vascular Cerebral/
Encefálico (AVC/AVE)
CEFID

O programa visa promover a saúde de pessoas com
sequela de acidente vascular cerebral (AVC) conhecido
como derrame, e seus familiares através da realização
de três ações: 1) Orientações para alta hospitalar: oferece informação sobre tratamentos disponíveis, orientações para cuidados, posicionamento e transferências.
2) Grupo de atividade física pós-AVC: visa a melhora da
condição física e da funcionalidade por meio da pratica
de exercício físico regular; 3) Atividade Orientada à
Tarefa em grupo pós-AVC: visa melhorar o equilíbrio, a
capacidade de caminhar, a independência nas atividades do dia-a-dia e aumentar a participação do braço
mais fraco nas tarefas de casa. As duas últimas ações
promovem também a integração entre os participantes,
proporcionando benefícios emocionais.

Impacto Produzido
A realização de eventos/ações tem impacto
educacional através da educação em saúde para a comunidade local e auxiliando na formação de um aluno
com perfil humanista consciente da sua função social
e comprometido com a realidade de saúde regional e
local. As ações também têm papel importante na conscientização do aluno para sua função educativa. Tem
impacto na saúde por meio da promoção de estilos de
vida saudáveis e na melhoria da qualidade de vida de
pessoas que sofreram derrame (AVC) e seus familiares.
Tem impacto econômico por proporcionar em torno de
3000 atendimentos gratuitos a população local.

Público Beneficiado
Pessoas que tiveram derrame (AVC), seus familiares e cuidadores e comunidade em geral.

Número de beneficiados....................................419
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Núcleo de
Estudos em Ginástica
CEFID

O objetivo deste programa é criar um foro de
discussão e fomento a atividade ginástica em suas
diferentes manifestações, envolvendo inicialmente três
ações diferenciadas: 1) Ginástica na Escola, seu objetivo é proporcionar a escolares a prática da atividade
ginástica, buscando o desenvolvimento das habilidades
motoras específicas da ginástica e despertando nestes
o interesse pela atividade esportiva. 2) Escola de
Iniciação a Ginástica Rítmica, visa a iniciação e a prática
esportiva; detecção e fomento de talentos esportivos;
assim como a formação, capacitação e qualificação
de pessoas para atuam na área de ginástica rítmica.
3) Aperfeiçoamento em Ginástica Rítmica, tem como
objetivo o aperfeiçoamento desportivo em Ginástica
Rítmica.
Público Beneficiado
O programa atende crianças e adolescentes,
muitos deles em situação de risco social.

Impacto Produzido
Este projeto tem possibilitando a comunidade
acadêmica do CEFID/UDESC a interlocução teoria/
prática, contribuindo com o desenvolvimento da
formação acadêmica, oportunizando um espaço de
produção de novos saberes nas várias áreas. No projeto
Escola de Iniciação a ginástica rítmica além da prática
da ginástica, as crianças e adolescentes aprendem
sobre cidadania, relacionamento com a família e
valores sociais. O projeto formou atletas que vieram a
representar o Brasil em grandes eventos esportivos, nos
últimos anos a equipe que representa a ADIEE/UDESC
em eventos esportivos conquistou diversos títulos
estaduais, nacionais e internacionais.

Número de beneficiados................................2000
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Assistiva - Tecnologia
para Inclusão Social
CCT

O Programa tem como missão transformar a vida
das pessoas, para isso desenvolve tecnologias assistivas
(TA) permitindo a inclusão de pessoas com deficiência.
Outro objetivo do programa é a promoção da inclusão
social. O Assistiva também realiza palestras e oficinas
de vivência para adolescentes, jovens e adultos de
forma a conscientizá-los. Para cumprir com a missão
do programa o mesmo conta com três ações: Fletcher
- Tecnologia Assistiva, Braille - Inclusão Digital e
Jennings - Inclusão Social. As duas primeiras ações são
responsáveis pelo desenvolvimento das TA’s. O Braille
promove a inclusão digital, tornando possível o acesso
ao computador e a outros meios digitais. Já o Fletcher
encarrega-se do desenvolvimento de tecnologias
voltadas para o auxílio de fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais. O Jennings é responsável pela promoção
da inclusão social.

Impacto Produzido
O Assistiva foi criado em 2012, sendo assim já apresenta alguns resultados. Em 2014 foram confeccionados
55 mouses inclusivos, além do desenvolvimento de
outros equipamentos na área de Tecnologia Assistiva,
tendo ampla divulgação no site. Através da ação
Jennings o programa promove a campanha intitulada
“Lacre Solidário”, que consiste na arrecadação de 90Kg
de lacres de latinha para posterior troca por cadeira
de rodas. A campanha iniciou-se em 2013 e até hoje
já arrecadou três cadeiras que foram doadas para
instituições parceiras do programa.

Público Beneficiado
Pessoas com dificuldade de utilizar as as tecnologias atuais, principalmente adolescentes e jovens.

Número de beneficiados................................1425
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NEFEN - Núcleo
de Eficiência Energética
CCT

O Núcleo de Eficiência Energética apresenta-se
como uma ação de extensão da UDESC Joinville com
intuito de suprir as necessidades internas e externas
relacionados ao conhecimento e aplicação de procedimentos para a melhoria da eficiência energéticas
das instalações elétricas. Tal iniciativa justifica-se ainda
mais diante do cenário brasileiro de elevação recorde
das tarifas de energia elétrica para todas as classes
consumidoras. Para atingir seus objetivos, essa ação de
extensão, elaborada na modalidade de prestação de
serviços, é composta por três sub-ações: 1) Orientação
sobre atividades de melhoria do uso da energia elétrica
no campus da UDESC Joinville; 2) Apoio técnico para
implementação da propostas da UDESC ao PEE Programa de Eficiência Energética da CELESC/ANEEL;
3) Desenvolvimento de consultorias tecnológicas para
melhoria da eficiência energética de terceiros.
Público Beneficiado
Instituições que firmarem contratos de prestação
de serviço e a comunidade acadêmica na UDESC.

Impacto Produzido
Promover ações de melhoria da eficiência energética
das instalações elétricas da universidade e de empresas
e instituições interessadas por meio da celebração
de contratos de prestação de serviço. Objetivos
Específicos: 1) Orientar a universidade sobre atividades
de melhoria do uso da energia elétrica no campus da
UDESC Joinville; 2) Apoiar tecnicamente a universidade
nas atividades necessárias para implementação da propostas da UDESC ao PEE - Programa de Eficiência Energética da CELESC/ANEEL; 3) Desenvolver consultorias
tecnológicas para realizar diagnósticos energéticos que
levem a melhoria da eficiência energética de empresas
e instituições por meio da celebração de contratos de
prestação de serviço específicos.

Número de beneficiados................................6550
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Sistema de Monitoramento e Disseminação
de Informações Geoespaciais para a AMURES
CAV

Disponibilizar a comunidade da AMURES, especialmente técnicos dos segmentos públicos e privados,
informações no formato de mapas temáticos a cerca
da cobertura da terra na região da Amures. Socializar
os dados com um workshop para a socialização dos
resultados. Adicionalmente, será oferecido treinamento
a 20 técnicos da região em aplicativos computacionais
que permitam a manipulação do conjunto de dados.
A comunidade em geral terá acesso a um banco
de dados via implementação de mapas na internet
(webGIS).
Público Beneficiado

Impacto Produzido
Favorecer a elaboração de políticas públicas
voltadas ao manejo sustentável dos recursos naturais
da região da AMURES, bem como, fornecer parâmetros
norteadores aos tomadores de decisão a cerca do
espaço físico da região abrangida. Atrair investidores
a região através de um detalhamento de recursos
naturais cujo potencial ainda é pouco explorado a nível
nacional. Auxiliar a rede pública com mapas do meio
físico da região, favorecendo um conhecimento maior
por parte dos estudandes e futuros cidadãos.

Técnicos de empresas públicas e privadas, prefeituras e a rede de educação.

Número de beneficiados.........................293450
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Empresa de Consultoria
Junior ESAG Jr
ESAG

O Movimento da Empresa Júnior é reconhecido
nacionalmente como um agente de mudança na
sociedade. Consolida-se como um efetivo instrumento
de ensino-aprendizagem e de formação acadêmica,
técnica e profissional dos estudantes universitários,
além do claro incentivo à cultura empreendedora. A
ESAG Jr. é a empresa de consultoria júnior dos cursos
de Administração Empresarial, Administração Pública e
Ciências Econômicas da ESAG/UDESC. Com 23 anos de
experiência e mais de 260 projetos realizados, oferece
um espaço de prática dos aprendizados obtidos pelos
alunos sob a orientação dos professores da ESAG.
A ESAG Jr volta-se para o oferecimento de serviços
de informação para potenciais empreendedores,
empresas já estabelecidas e organizações públicas e
não governamentais.

Impacto Produzido
A ESAG Jr, como um programa de extensão da
UDESC, busca atender a Resolução CONSUNI nº 006/12
que delibera sobre a criação e o funcionamento
deste tipo de atividade acadêmica. O resultado direto
desta iniciativa é a criação de um ambiente favorável
à integração entre teoria e prática e ao exercício do empreendedorismo pelos acadêmicos nas diversas áreas
do saber, objetivando uma formação de excelência,
ética, social e ambientalmente responsável, além da
promoção de resultados concretos para a comunidade.

Público Beneficiado
Micro e pequenas empresas, organizações não
governamentais e empreendedores individuais.

Número de beneficiados....................................230
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Escritório de Projetos
PMO ESAG
ESAG

O Escritório de Projetos - PMO foi criado em 2009
por iniciativa da ESAG e da Prefeitura Municipal de
Florianópolis (PMF). O intuito foi de fomentar recursos
e atender as necessidades da PMF, buscando a
ampliação do atendimento das demandas públicas e
sociais da cidade por meio da elaboração de projetos
para captação de recursos financeiros, análise de
viabilidade econômico-financeira e gerenciamento de
projetos. Uma vez que a tecnologia já está difundida
e consolidada na PMF, o PMO projeta alcançar outras
prefeituras catarinenses. O objetivo deste programa é
aproximar os acadêmicos e professores das demandas
públicas e legítimas dos municípios e construir soluções em conjunto. O programa possui três projetos:
Apoio a Elaboração de Projetos; Guia de Fontes; V
Workshop de Projetos.
Público Beneficiado
Servidores públicos de prefeituras da grande
Florianópolis e gestores de ONG’s.

Impacto Produzido
O V Workshop do PMO ESAG, que ocorreu entre os
dias 07 e 09 de novembro de 2016, disponibilizou 50
vagas para um público formado por servidores públicos
e gestores de organizações sem fins econômicos. No
evento, os participantes tiveram, além do acesso ao
conhecimento teórico, instruções para elaborarem
seus próprios projetos. No Guia de fontes, destaca-se
7 publicações de fontes de captação de recursos para
projetos com viés social disponibilizados à comunidade. O programa do PMO conta com a participação
de 2 professores da ESAG/UDESC, 2 pesquisadores de
mestrado ligados ao programa de pós-graduação da
ESAG/UDESC e 2 Estudantes de graduação envolvidos
diretamente com a organização do escritório de
projetos, gerando resultados de ensino.

Número de beneficiados....................................376
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Conexão Zootecnia UDESC
e a Produção Animal
CEO

O programa visa contribuir com gerenciamento
produtivo de rebanhos, incorporação de tecnologias
e ainda pretende ampliar os conhecimentos de todos
os envolvidos com a produção animal. O Programa é
formado por três ações. Um dos projetos intitula-se
‘Controle Zootécnico de Rebanhos’ o outro ‘Acompanhamento e auxílio ao projeto CooperTropas’. Estes
projetos, visam o gerenciamento e aperfeiçoamento
produtivo bem como tecnológico. O ciclo de eventos
é intitulado ‘CONECTA ZOO - Ciclo de debates focando
a conexão entre a Zootecnia - UDESC e a comunidade
envolvida’, tem a finalidade gerar ciclos de debates
relacionados a produção animal. Este é um programa
que se engaja tanto no âmbito social como político e
econômico, tendo a Universidade esse papel perante a
sociedade catarinense
Público Beneficiado
Os produtores rurais catarinenses e suas famílias,
além da comunidade acadêmica envolvida.

Impacto Produzido
Os projetos constantes deste programa propiciam
aos acadêmicos grandes ganhos de formação
profissional, pessoal e cultural, e assim levam até a
comunidade o conhecimento que a Universidade
proporciona. Na forma de eventos já realizamos mais
de 30 ciclos de palestras em diversos municípios do
estado. No controle zootécnico de rebanhos auxiliamos
até o momento dezenas de propriedades rurais, a
maioria delas de âmbito familiar. No acompanhamento
do projeto CooperTropas propiciamos a evolução
tecnológica do projeto e a partir da sua evolução e
resultados favoráveis torna-se um modelo de produção
para todo o estado. Assim este programa tem grande
relevância para todos os envolvidos, seja Universidade
ou comunidade catarinense.

Número de beneficiados................................2000
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Assistência ao Produtor Rural na Prevenção de Danos
às Edificações e Benfeitorias
Devido à Catástrofe Naturais
CAV

Em Santa Catarina, eventos de grande magnitude
estão provocando prejuízos aos produtores e à
sociedade. A proposta deste programa, de bibliografias
escassas e em fase inicial, é mostrar alguns erros construtivos e patologias existentes e sugerir melhorias. Os
resultados mostraram que a maioria dos proprietários
rurais não sabe como agir diante da aproximação de
um evento climático extremo, entretanto mostraram
interesse pelas informações técnicas e da importância
de ajustes construtivos para minimizar possíveis
colapsos das edificações.
Público Beneficiado
Agricultores e empreendores da área agrícola e
da pecuária.

Impacto Produzido
Gasta-se uma pequena quantia de recursos financeiros agora para se evitar perdas, podendo ser elevadas,
devido à uma ruína total ou parcial de uma edificação
agrícola. Essa analogia e informações técnicas pertinentes a este trabalho foram bem aceitas e discutidas
com os proprietários. Edificações mais adequadas
com a indicação de uso de materiais mais resistentes
às condições climáticas extremas. Verificação de
patologias e construções “mal feitas”, indicando que
um possível vento de maior força ocasionará quedas
dessas edificações.

Número de beneficiados....................................200
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Análise de Sementes de
Grandes Culturas,
Forrageiras e Hortaliças
para a Comunidade Externa
CAV

O objetivo da proposta será realizar o serviço de
análises de sementes de espécies como soja, milho,
feijão, arroz, trigo, aveia preta, azevem, entre outros,
com base no Regulamento da Lei de Sementes conforme os métodos prescritos na Regras para Análise de
Sementes - RAS, pela NBR ISSO/IEC 17025. O programa
envolve treinamento e capacitação da equipe na forma
de atender o produtor, realizar a análise e apresentar
os resultados aos produtores, demonstrando se os
lotes estavam dentro dos padrões exigidos para a
comercialização.
Público Beneficiado
Produtores (43%) e empresas (57%) de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, alunos da graduação e Pós.

Impacto Produzido
A demanda por analises foi elevada, considerando
que o laboratório foi credenciado junto ao MAPA em
junho/2016. No momento foram protocoladas 129
amostras, soja (93%), milho (2%), arroz (2%), feijão
(1%), cevada (1%) e trigo (1%). As sementes foram
provenientes de produtores (43%) e empresas (57%) e
de diversos locais de Santa Catarina tais como Lages,
Mirim Doce, Curitibanos, Capão Alto, Papanduva,
Itaiópolis e também de municípios do Rio Grande do
Sul como Vacaria e Esmeralda. O atendimento a comunidade permitiu ao produtor verificar a qualidade de
seu material propagativo em sua propriedade ou ainda
lotes que foram adquiridos para semeadura, conferindo
assim os padrões exigidos para semente.

Número de beneficiados....................................350
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Diagnóstico anatomohistopatológico em animais,
orientação técnica a veterinários e produtores de bovinos,
ovinos, equinos e suínos e
palestras a Produtores rurais
e Veterinários na área de
Sanidade animal
CAV

O programa atende a chamados de veterinários e
produtores rurais para realização de necropsia e coleta
de amostras executadas nas propriedades e,ou, na
sala de necrópsia do Laboratório de Patologia Animal/
CAV-UDESC. Todo o processamento das amostras e a
leitura em microscopia é efetuada no Laboratório de
Patologia. O envio de laudo técnico será efetuada via
email, correio e ou, pessoalmente. As palestras são
realizadas nos diferentes municípios de acordo com a
necessidade e por solicitação da comunidade local.

Impacto Produzido
Para desenvolvimento dos trabalhos foram
realizadas necropsias de animais mortos enviados ao
Laboratório de Patologia e/ou a campo por solicitação
dos proprietários e/ou veterinários. As amostras de
vísceras foram processadas e coradas pelo método de
Hematoxilina-eosina, com posterior leitura através de
microscopia. Os resultados foram catalogados e uma
cópia enviada ao remetente das amostras. Em casos
de mortalidade de animais foram efetuadas visitas as
propriedades e efetuado levantamento epidemiológico,
clínico e quando possível, realizado necropsia e coletado amostras para exame histológico. De acordo com
os resultados obtidos foram programadas palestras a
produtores e técnicos e acadêmicos.

Público Beneficiado
Produtores rurais, técnicos da área agricola, Medicos Veterinários, e acadêmicos da área Veterinária.

Número de beneficiados.............................11800
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Interação Udesc Comunidade: Construção
do Conhecimento
no Meio Rural e Urbano
CEO

O programa tem por objetivo promover o conhecimento e a troca de experiências entre a Universidade
e a sociedade em geral, envolvendo produtores rurais,
técnicos do setor agropecuário e alunos de cursos do
ensino fundamental, médio e superior da Região Oeste
do Estado de Santa Catariana. Esta ação foi dividida
em três projetos: 1) Manejo de pastagens perenes; 2)
Curso - Noções Básicas de Geodésia e Navegação com
Receptores de Sinal de Satélite; 3) Manejo em bovinocultura de leite. Com isso esperam-se melhorias e a
sustentabilidade nos sistema de produção, capacitação
de futuros difusores do conhecimento e crescimento
profissional do grupo (professores e alunos) envolvido
nas ações de extensão.
Público Beneficiado
Produtores rurais, técnicos e alunos de cursos do
ensino fundamental, médio e superior.

Impacto Produzido
O programa já desenvolveu ações nos municípios:
Chapecó, Caxambu do Sul, Riqueza e Água Doce,
Modelo e Cordilheira Alta. Neste ano as ações do programa já atingiram diretamente mais de 300 pessoas
relacionadas ao público externo da UDESC, com mais
de 80 certificados de curso emitidos. O programa ainda
prevê ações nos municípios: Concórdia, Seara, Lindóia
do Sul, Saudades e São Miguel do Oeste. A metodologia adotada visa o diálogo entre os participantes,
desenvolvendo um ambiente de interação em um
clima favorável, de forma que os mesmos sintam-se
a vontade para emitir opiniões, facilitando a troca de
experiências e o aprendizado.

Número de beneficiados....................................350
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Ações na Área de
Fruticultura e Floricultura
CAV

O Programa inclui ações de extensão relativos
a projetos nas áreas de Fruticultura, Floricultura e
Plantas Medicinais. Os projetos pertencentes a este
programa são desenvolvidos em Lages, SC, e visam
levar os resultados de pesquisas e novas tecnologias
desenvolvidas no CAV/UDESC, bem como de outras
instituições de pesquisa, a produtores, técnicos e leigos, principalmente na área da fruticultura. As ações se
desenvolvem através de dias de campo, treinamentos,
ações nas escolas do município, manutenção de horto
e pomar didático, realização de mini-cursos, palestras e
eventos sobre fruticultura. O programa consta de três
subprojetos vinculados, além de um evento que ocorre
a cada dois anos.
Público Beneficiado
Produtores e técnicos, alunos das escolas, pesquisadores, extensionistas e comunidade em geral.

Impacto Produzido
O impacto reflete-se na divulgação e adoção de
novas tecnologias, por parte dos produtores de frutíferas, resolução de problemas através da divulgação
de resultados de pesquisa em palestras e seminários,
realizados no CAV, trazendo pesquisadores do Brasil
e do exterior, com mesas redondas de discussão e
proposição de projetos de pesquisa em fruticultura
junto com os técnicos e produtores, dias de campo
com treinamentos em poda e condução de frutíferas,
atendimento direto a produtores, lançamento de novas
cultivares, como exemplo o morangueiro, mini-cursos
sobre vinhos, conscientização das crianças nas escolas,
sobre a preservação e manutenção de parques e
jardins, sobre a preservação de plantas nativas com
potencial ornamental, entre outros.

Número de beneficiados....................................400
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Práticas em
Segurança dos Alimentos
CEO

A segurança dos alimentos é uma grande
preocupação da sociedade. Dessa forma, diferentes
ferramentas têm sido implementadas no setor
alimentício visando garantir ao mercado consumidor
alimentos seguros, a partir de programas de qualidade
que atendam as legislações vigentes. Neste contexto,
surge a necessidade de implementação nas empresas
de alimentos das Boas Práticas de Fabricação (BPF), as
quais visam assegurar a qualidade de dos alimentos.
Com isso, ressalta-se a importância da capacitação dos
manipuladores de alimentos, bem como a assessoria
para implementação destas normas, além da conscientização do público em geral e discentes da UDESC,
sobre a alimentação segura. O presente programa
contribui para a cooperação entre a universidade e a
sociedade em geral, buscando suprir as demandas de
auxílio técnico especializado, oportunizando melhorias
nos alimentos oferecidos à população.
Público Beneficiado
Manipuladores de alimentos de panificadoras,
açougues, restaurantes, lanchonetes e escolas.

Impacto Produzido
Treinamento para manipuladores de alimentos:
capacitação sobre as regras fundamentais para a
produção de alimentos seguros, beneficiando também
as empresas e os consumidores. Alimenta Seguro:
seminários que visam promover a atualização de
pessoas da área de alimentos, da população em geral
e assim colaborar com o desenvolvimento do setor
alimentício da região. Diagnóstico de conformidade
e não-conformidade à legislação vigente de boas
práticas de fabricação (BPF), visa prestar assessoria na
implementação de BPF em empresas de alimentos.
Ainda, estas ações possibilitam aos discentes do curso
de Engenharia de Alimentos da UDESC, a oportunidade
de vivências que complementem sua formação, articulando tempo acadêmico com experiência de vida, além
de aproximar a universidade da sociedade.

Número de beneficiados....................................750
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Gestão dos Riscos
e de Desastres
para a Sustentabilidade
CEO

As estatísticas de desastres revelam um cenário
crescente em frequência e intensidade e vêm preocupando organizações internacionais diante das ameaças
à vida, os meios de subsistência e saúde, aos ativos
econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais
das pessoas, empresas, comunidades e países. A
coordenação local de gestão dos riscos e de desastres
está sujeita a desafios únicos, nisso surge o objetivo
de auxiliar os municípios na consolidação de políticas
públicas para a segurança social, inicialmente apoiando
a implementação de um plano de gerenciamento de
riscos e de desastres e depois, formando extensionistas
que levarão os conhecimentos de GRD para as comunidades atendidas pelo projeto NER/RONDON.
Público Beneficiado
Munícipes de Ibirama (SC) e participantes do
NER/RONDON de todo estado de SC e parceiros.

Impacto Produzido
A inclusão da Gestão dos Riscos e de Desastres GRD nos campos de discussão da Universidade é uma
das prioridades do novo acordo de SENDAI 2015-2030
(ONU) de redução dos riscos e de desastres, assinado
pelos países membros da ONU em março de 2015. O
projeto permitiu a elaboração e implementação de um
plano de gerenciamento dos riscos e de desastres para
Ibirama (SC), denominado PLAGERD. Ainda permite
a formação de multiplicadores de conhecimento em
GRD, que levarão a GRD para todos os cantos do
Estado de Santa Catarina por meio das operações
de Rondon.

Número de beneficiados....................................105
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Lixo Orgânico Zero
em Lages/SC
CAV

A ação de extensão orientou a utilização de
resíduos orgânicos como adubo para a produção de
hortaliças e incentivou a criação de hortas urbanas
nas escolas e nas casas dos moradores. A ação foi
executada em escolas municipais na cidade de Lages/
SC, onde os alunos aprenderam a importância da
reutilização dos resíduos orgânicos como adubo para o
cultivo de hortaliças que foram destinadas a merenda
escolar. Também foram incentivados a praticar o reaproveitamento dos resíduos orgânicos para a criação
de hortas nas suas casas.
Público Beneficiado
Os beneficiados foram alunos da rede municipal
de ensino com idades entre 04 e 13 anos.

Impacto Produzido
O resíduo orgânico reaproveitado deixou de ser
enviado para o aterro sanitário, reduzindo o custo
com o destino desse material e reduzindo, também, a
produção de chorume que, se não for tratado, polui o
meio ambiente. Com o incentivo ao reaproveitamento
dos resíduos orgânicos como adubo as crianças
aprenderam que podem cultivar hortaliças sem a
necessidade do uso de adubos químicos, produzindo
um alimento mais saudável e mais barato. O apoio ao
reaproveitamento dos resíduos orgânicos e a criação
de hortas nas casas dos alunos serviu como multiplicador da ação de extensão para fora dos muros das
escolas, beneficiando as famílias e mudando sua visão
quanto ao reaproveitamento dos resíduos.

Número de beneficiados....................................300
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Gestão de Entidades
do Terceiro Setor
CEAVI

O programa objetivou auxiliar os gestores de
entidades do Terceiro Setor bem como de entidades
sem fins lucrativos públicas e privadas a gerenciar a
entidade. O programa está constituído com os projetos
a seguir elencados: Projeto 1) Transparência contábil
em entidades do terceiro setor, cujo o objetivo é
auxiliar os gestores em suas rotinas administrativas, trabalhistas, financeiras e contábeis, visando a prestação
de contas dos recursos recebidos. Projeto 2) Seminário
do Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí. Evento voltado
para discutir as questões relacionadas a gestão de
entidades do terceiro setor. Projeto 3) Capacitação de
profissionais da contabilidade. O objetivo é capacitar
profissionais e/ou seus empregados das empresas
prestadores de serviços contábeis na execução das
obrigações principais e acessorias das entidades do
terceiro setor.
Público Beneficiado
Gestores de Organizações da Sociedade Civil,
voluntários, apoiadores e investidores sociais.

Impacto Produzido
Projeto 1) Transparência contábil em entidades do
terceiro setor: Atividades junto ao Observatório Social
de Rio do Sul, analise dos editais, desenvolvimento de
aplicativo para o voluntariado e cadastro de entidades
para recebimento de doações, orientação à um grupo
de professoras para elaboração de um projeto de
educação especial para ser implantado em Ibirama, nos
CEIs, em 2017, Auxílio à Secretaria de Assistência Social
de Ibirama na campanha do FIA. Projeto 2) Seminário
do Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí; Seminário
realizado nos dias 15 e 16 de setembro/16 Projeto 3)
Capacitação de profissionais da contabilidade; palestra
sobre o FIA de Ibirama; parceria com os contadores,
formação do Núcleo de contabilistas da região de
Ibirama Curso sobre folha de pagamento.

Número de beneficiados....................................350
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Programa de Extensão
Amigo do Carroceiro
CAV

O Programa Amigo do Carroceiro é desenvolvido
por acadêmicos de Medicina Veterinária no Hospital
de Clínicas Veterinárias (HCV) do Centro de Ciências
Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC) em Lages-SC, há 14 anos.
É composto por três projetos de extensão: Projeto
Medicina Veterinária Equina, que realiza exames
clínicos periódicos e a cada atendimento fornece ao
carroceiro ferraduras, cravos, um saco de ração e sal
mineral; Projeto Medicina Preventiva com parcerias da
UNIMED-Lages e dos cursos de Medicina e Odontologia
da Universidade do Planalto Catarinense que realizam
atendimentos médico e odontológico aos carroceiros
e seus familiares; Projeto Carroceiro Cidadão, o qual
é responsável pela realização de ações sociais para
doações de roupas, calçados, doces, brinquedos e
alimentos em parceria com o Mesa Brasil SESC.

Impacto Produzido
O Programa Amigo do Carroceiro tem obtido sucesso em auxiliar as famílias cadastradas do município de
Lages- SC, e, vem proporcionando um maior aprendizado aos acadêmicos permitindo a interação entre ensino, pesquisa e extensão favorecendo e estimulando
o raciocínio clínico, o desenvolvimento acadêmico científico e a prática da comunicação. Além de corroborar
para o crescimento do acadêmico, fornecendo uma
visão do mercado de trabalho e percepção do desnível
social existente no país, instigando-o a recorrer por
alternativas que reduzam os problemas sociais.

Público Beneficiado
Trabalhadores que utilizam a carroça como
fonte de renda.

Número de beneficiados....................................549
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Programa
de Coaching UDESC
CAV

O Programa de Coaching da UDESC é oferecido ao
público interno e externo por meio de processo seletivo com o objetivo de auxiliar na preparação e formação de pessoas e profissionais de alta performance que
façam a diferença no mundo. O Programa é realizado
semestralmente em forma de curso com sessões expositivas semanais (ação ensino). Os Coachees fazem sua
“prestação de contas” por meio de contribuição social
(ação extensão). Os resultados obtidos são tabulados e
divulgados (ação pesquisa). O Programa já contemplou
mais de 100 Coachees, com uma turma de 20 ainda
em processo e outra turma de nove ex-Coachees em
processo de formação para serem multiplicadores,
buscando atender o forte aumento da demanda em
todos os pólos da Universidade e consequentemente
todo o Estado de Santa Catarina.
Público Beneficiado
Público interno e externo (alunos, servidores e
sociedade) interessados em ser sua melhor versão.

Impacto Produzido
O Programa de Coaching da UDESC apresenta
grande impacto em toda a sociedade, pois promove
grande transformação social nos participantes. Durante
o processo são descobertas e desenvolvidas diversas
competências individuais, com modificações substanciais em comportamentos, habilidades e atitudes
com resultados refletindo direta e imediatamente nas
pessoas do convívio do participante ativo no processo.
As ações de cada participante projetam-se em relacionamentos pessoais diretos e indiretos, profissionais e
sociedade. O Programa almeja que cada participante
seja sua melhor versão, no menor tempo possível, e
que busque a conquista de sonhos, faça a diferença e
construa um legado, criando-se uma corrente do bem
e realizadora jornada, com reflexos positivos internos e
externos progressivos.

Número de beneficiados....................................100
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Apoio Técnico a Pequenos
Avicultores do Oeste
Catarinense - Produção de
Frango e Galinha “Caipira”
CEO

O projeto tem como principal objetivo auxiliar
produtores da região dos municípios de Chapecó e
Modelo - SC na atividade de produção de aves tipo
‘colonial’ ou ‘caipira’, através de assessoria técnica nas
propriedades. As atividades são desenvolvidas por
professores e alunos do curso de Zootecnia do Centro
de Educação Superior do Oeste, da Universidade
do Estado de Santa Catarina - UDESC, além de um
professor e alunos do curso técnico em Zootecnia
da Casa Familiar Rural do município de Modelo - SC.
Após a aplicação do projeto espera-se ter um número
considerável de produtores na atividade e uma maior
eficiência de produção dos que já a realizavam.
Público Beneficiado

Impacto Produzido
As agroindústrias, dentro do sistema de integração,
estão exigindo cada vez mais dos produtores, principalmente no que diz respeito a estrutura de produção. Tal
fato faz com que muitos produtores deixem a atividade
devido ao alto investimento exigido, assim, muitas
vezes estrutura fica parada, mesmo apresentando
condições mínimas de utilização. A criação de aves tipo
‘caipira’ é uma boa opção para esses produtores, pois
além de ser uma atividade rentável, pode otimizar o
uso das instalações já existentes.

Produtores rurais e integrantes das respectivas
famílias.

Número de beneficiados....................................116
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CCT
Centro de Ciências Tecnológicas
Rua Paulo Malschitzki, s/ número
Zona Industrial Norte, Joinville/SC
(47) 3481-7900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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