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

Produzir, sistematizar, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão, indissociavelmente, articulados, de
modo a contribuir para uma sociedade mais justa e democrática
em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável
do Estado de Santa Catarina e do País.
Visão de Futuro
Ser uma universidade pública inovadora, de referência nacional e de abrangência estadual e com ação acadêmica
marcada pelo comprometimento e pela responsabilidade social.
Princípios
Os Princípios que orientam as ações da UDESC como
Universidade pública, gratuita e aberta às diferentes correntes
de pensamento, são: liberdade de expressão, democracia, moralidade, ética, transparência, respeito à dignidade da pessoa e
de seus direitos fundamentais.

Finalidade
A UDESC tem por fim a produção, preservação e difusão
do conhecimento científico, tecnológico, artístico, desportivo e
cultural, por intermédio do fomento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, devendo para tanto:
I - garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão nas diversas áreas do conhecimento, comprometidos com
a cidadania e a socialização do saber;
II - estabelecer parcerias solidárias com a comunidade na busca
de soluções coletivas e na construção de uma sociedade democrática, plural e ética;
III - promover a inclusão social e étnica, respeitando a diversidade cultural;
IV - contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional,
visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade, com a
busca da erradicação das desigualdades sociais e a utilização de
tecnologias ecologicamente orientadas;
V - estimular, promover e manter a investigação científica;
VI - fomentar e prover de recursos às atividades de ensino, de
pesquisa e de extensão no âmbito da UDESC.
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Apresentação da Carta
A Carta apresenta uma gama de atividades ofertadas pela Universidade aos cidadãos – São mais de 20 mil vagas em cursos,
oficinas, eventos e prestação de serviços. Orienta sobre a finalidade da ação extensionista, sobre como, quando e onde se inscrever e
participar das ações nas diversas regiões de Santa Catarina. As ações são coordenadas por profissionais de nove áreas: Ciências Exatas e
da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciência da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística,
Letras e Artes.
A Carta igualmente permite aos cidadãos e demais agentes públicos acompanhar o desempenho da UDESC no cumprimento de
seus compromissos institucionais.
A Carta ora apresentada se refere às atividades extensionistas que serão realizadas no primeiro semestre de 2017 e está ordenada a partir das mesorregiões de Santa Catarina. Trata-se de publicação semestral e que, portanto, terá uma nova edição no segundo
semestre de 2017, com novas ações ofertadas pela Udesc.
Com a publicação da Carta de Serviços ao Cidadão, a Udesc deseja estreitar ainda mais os laços com a sociedade catarinense,
contribuindo para minimizar as diferenças e desigualdades econômico-sociais.
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Prestando Contas

Extensão e Cidadania

Desencapsular a universidade. Tenho usado essa expressão
em meus discursos para dizer que cada vez mais é necessário que a
universidade saia “dos seus muros” e se aproxime da sociedade. Esse,
com certeza, é um dos focos da gestão 2016-2020 da nossa Udesc. E, a
extensão universitária é uma ponte importante para essa aproximação.

A Carta de Serviços ao Cidadão – Extensão Udesc 2017/1 se
inscreve no rol de instrumentos voltados para melhoria contínua da gestão pública e expressa o compromisso da Universidade com a qualidade
dos serviços (ações extensionistas) direcionados à sociedade em geral
ou a outros órgãos e entidades, cuja inspiração é o Decreto no 6.932, de
11 de agosto de 2009, que institui a Carta de Serviços, prática de sucesso
em diversas organizações públicas espalhadas pelo mundo, a exemplo da
Itália, Espanha e Noruega.

Essa carta de serviços é mais uma ação da nossa Pró-Reitoria
de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex) que vai nessa direção.
Queremos que o cidadão, especialmente os catarinenses e
aqueles que sabiamente escolheram aqui para viver, tenham acesso de
forma clara quais os cursos, eventos, etc, enfim, todos os serviços extensionistas que prestamos nas mais diversas regiões do estado de Santa
Catarina.
A carta é um grande passo para esse objetivo. Precisamos
mostrar a sociedade que nos financia que a Udesc continua sendo importante no desenvolvimento do Estado e das pessoas.

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade – Proex/
Udesc deseja simplificar a vida do cidadão e ampliar, com mais eficácia
e efetividade, a capacidade de atendimento da Universidade diante das
novas e crescentes demandas da sociedade catarinense.
No ano de 2017, serão mais de 600 ações de extensão nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio
ambiente, saúde, trabalho, tecnologia e produção, efetivadas em todas
as regiões do Estado de Santa Catarina. O que expõe o papel e o valor da
extensão da Udesc.

Marcus Tomasi
Reitor 2016-2020

Com foco no cidadão, a Carta de Serviços se pauta pelo exercício prático de uma administração transparente, partici pativa, orientada
para resultados e voltada para responder às demandas sociais. O que
expõe a nova forma de gestão administrativa da extensão da Udesc.
Prof. Fábio Napoleão
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade – Proex/Udesc
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Grande Florianópolis
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Inclusão Digital na Educação Popular de
Jovens/Adultos e Formação Docente
Buscará fomentar processos de Inclusão Digital em espaços formativos
ancorados nos princípios da Educação Popular Freiriana. Apresenta 3 Ações
de Extensão: a) “Círculo de Cultura Digital” - apropriação das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) por sujeitos jovens/adultos trabalhadores; b)
“Grupo de Estudos Freirianos” - discussão da obra pedagógica de Paulo Freire; c)
“Diálogos sobre cultura digital e formação docente” - apropriação das TICs em
suas implicações na docência.

Esag Sênior
O programa de Extensão de Formação Complementar em Administração
ESAG Sênior tem por objetivo central desenvolver e auxiliar pessoas em suas
re-escolhas profissionais, bem como agregar valor a suas experiências de vida,
fomentando a possibilidade de serem agentes ativos na sociedade, por meio de
atividades remuneradas ou até mesmo voltadas para a realidade do voluntariado profissional.

Área Temática: Educação

Área Temática: Educação

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

Público-alvo: Jovens/adultos trabalhadores, educadores, docentes e discentes –
Ed. Básica/Ens. Superior

Período de realização: 03/03/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 01/03/2017 a 31/03/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 385h

Cidade: Florianópolis
Carga horária: 408h
Vagas: 50

Vagas: 200

Responsável: Vitor Malaggi

Responsável: Emiliana Debetir de Oliveira

E-mail: vitor.malaggi@udesc.br

E-mail: emilianadebetir@gmail.com

Telefone: (48) 3364-8414

Telefone: (48) 99622-0223

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017

Período Inscrição: 20/02/2017 a 28/02/2017
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Semana do Design
Palestra com Designer e Apresentações com exposição de mais de 60
Projetos Acadêmicos nas áreas de Design Gráfico e Design Industrial. Ao final do
semestre letivo, os alunos de design apresentam publicamente seus projetos
que visam contribuir na melhoria da sociedade por meio de produtos industriais
e de comunicação. Uma bela exposição de novos conceitos para o futuro.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo: Acadêmicos e profissionais de Design, Publicidade, Administração.
Aberto ao Público em geral.

Promover Moda 2017
O Programa de Extensão Promover Moda 2017 visa socializar as reflexões
acadêmicas resultantes das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos
pesquisadores de Moda pertencentes à comunidade acadêmica nacional e
internacional, através da publicação anual de um livro, da publicação semestral
de uma revista científica e da realização do Seminário Nacional de Pesquisa e
Extensão em Moda.

Área Temática: Comunicação

Período de realização: 23/03/2017 a 26/07/2017

Público-alvo: Professores, alunos, estudiosos e interessados nas áreas da Moda
e do Design.

Cidade: Rio do Sul

Período de realização: 01/03/2017 a 01/03/2017

Carga horária: 40h

Cidade: Florianópolis

Vagas: 50

Carga horária: 5h
Vagas: 100

Responsável: Anelise Zimmermann

Responsável: Sandra Regina Rech

E-mail: design.ceart@udesc.br

E-mail: sandra.rech@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8321

Telefone: (48) 3664-8320

Período Inscrição: 19/06/2017 a 23/06/2017

Período Inscrição: 01/03/2017 a 01/03/2017
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Avaliação e Intervenção
Fisioterapêutica na Postura

Educação Ambiental - Trilha no parque
da Lagoa do Peri

A ação visa a realização de avaliações posturais, orientações e atendimentos
de fisioterapia à comunidade, pela escola da postura, na clínica de fisioterapia
CEFID/UDESC. Este conta ainda com a prescrição e confecção de palmilhas
posturais após avaliação. E avaliações posturais e orientações gratuitas em dias
determinados no parque de Coqueiros, para a população em geral.

Esta trilha fará parte do projeto “Educação Ambiental” do PET Geografia,
que possui como intuito, mapear trilhas de diversas regiões do município de
Florianópolis. A inscrição poderá ser feita pela comunidade acadêmica e externa,
a trilha possui um percurso de nível fácil de dificuldade e será voltada para o
público maior de 18 anos.

Área Temática: Saúde

Área Temática: Educação

Público-alvo: População em geral, pessoas com alterações posturais que levam a
dores e outros sintomas.

Público-alvo: Comunidade acadêmica (professores, alunos e técnicos) e externa
no geral.

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 23/03/2017 a 23/03/2017

Cidade: Florianópolis

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 180h

Carga horária: 2h

Vagas: 50

Vagas: 20

Responsável: Rodrigo Okubo

Responsável: Vera Lúcia Nehls Dias

E-mail: rodrigo.okubo@udesc.br

E-mail: veraludias@gmail.com

Telefone: (48) 3664-8610

Telefone: (48) 9915-7218

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/05/2017

Período Inscrição: 01/03/2017 a 22/03/2017
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Ritmo e Movimento
A dança é apontada como uma das possibilidades de terapias
adjuvantes à presença de doenças, pois pode representar um tratamento psicoterapêutico e uma forma de atividade física. O objetivo é
oferecer a comunidade atividades de dança, ginástica, alongamento e
flexibilidade para propiciar um estilo de vida ativo e prazeroso. São 4
ações: Grupo de Dança; Movimento; Dança como Ação Terapêutica e
XV Mostra de Dança.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Comunidade interna e externa de ambos os sexos a partir de 18
anos para todas as atividades.
Período de realização: 06/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 3200h
Vagas: 400

Programa Ponteio
‘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. Para 2017 o programa apresenta os seguintes projetos: Projeto Violão em Concerto, Projeto Fundamentos da Técnica Violonística e
Projeto Duo UDESC de Violões.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Público acadêmico e da comunidade interessado na performance
e estudo do violão.
Período de realização: 13/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 4h
Vagas: 8

Responsável: Bolsistas de extensão de cada atividade

Responsável: André Moura

E-mail: adriana.guimaraes@udesc.br

E-mail: tripartido@gmail.com

Telefone: (48) 3664-8629

Telefone: (48) 3664-8347

Período de inscrição: 06/03/2017 a 30/06/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 08/03/2017
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Curso de Formação Estético-Artística para
Professores e Estudantes de Licenciatura
O curso de Formação tem como objetivo principal pensar a interface entre
as experiências produzidas no espaço do ateliê e a formação estético-artística
enquanto natureza reflexiva do ser humano. Trata-se de compreender em que
sentido, no espaço do ateliê, essa natureza estética-reflexiva do ser humano,
quando ele se relaciona com o campo das Artes Visuais, que consciência de si e
do mundo surge.

Área Temática: Educação

Escola de Postura
A ação consiste de atendimentos fisioterapêuticos com o objetivo de avaliar e tratar problemas relacionados a má postura. Os atendimentos serão de caráter semanal, com duração da sessão de uma hora. Os tratamentos, orientações
e períodos de tratamento para cada paciente, irão depender da avaliação inicial
e da real necessidade de reabilitação cinesiofuncional de cada indivíduo.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Crianças e adolescentes com alterações posturais.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Público-alvo: Professores da rede estadual e municipal, estudantes de licenciatura de qualquer área.

Cidade: Florianópolis

Período de realização: 06/03/2017 a 24/04/2017

Carga horária: 100h

Cidade: Florianópolis

Vagas: 25

Carga horária: 40h
Vagas: 15

Responsável: Jociele Lampert e Fábio Wosniak

Responsável: Anelise Sonza

E-mail: apothekestudio@gmail.com

E-mail: anelise.sonza@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8383

Telefone: (48) 3664-8610

Período de inscrição: 20/02/2017 a 30/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/05/2017
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Confecção de Palmilhas Posturais
A ação consiste da avaliação e confecção de palmilhas posturais, com o
objetivo de tratar problemas relacionados a má postura. Os atendimentos realizados com hora marcada. As palmilhas, orientações e períodos de tratamento
para cada paciente, irão depender da avaliação inicial e da real necessidade da
palmilha para cada indivíduo.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Pessoas com alterações posturais ou com problemas relacionados
a má postura.

Curso de Aquisição da Linguagem pela
Criança Surda
Oportunizar conhecimentos práticos e teóricos sobre o tema, de modo a
subsidiar ações, práticas, iniciativas e trabalhos mais responsáveis, adequados e
satisfatórios, levando em consideração as especificidades linguísticas da criança
surda em sua aquisição natural da linguagem. Acontecerá na modalidade a
distância pela plataforma Moodle.

Área Temática: Educação

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Público-alvo: Estudantes, profissionais da área das artes, letras/linguística e
educação, comunidade surda.

Cidade: Florianópolis

Período de realização: 02/05/2017 a 12/06/2017

Carga horária: 40h

Cidade: Florianópolis

Vagas: 25

Carga horária: 40h
Vagas: 150

Responsável: Rodrigo Okubo

Responsável: Rose Clér Estivalete Beche

E-mail: rokubo@ymail.com

E-mail: rcler.beche@gmail.com

Telefone: (48) 3664-8610

Telefone: (48) 3664-8420

Período de inscrição: 01/04/2017 a 30/05/2017

Período de inscrição: 27/03/2017 a 13/04/2017
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Oficinas de Iniciação ao Teatro para
Crianças na Biblioteca BILICA - Campeche
Oficinas de iniciação a linguagem teatral para crianças de 8 a 12 anos na
Biblioteca Livre do Campeche, BILICA. A partir da linguagem teatral e do recurso
a jogos, brincadeiras, contação de historias e leituras, as oficinas objetivam desenvolver estratégias de comunicação, trabalho em grupo, formas de expressão
artística e senso comunitário.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Crianças de 8 (oito) a 12 (doze) anos de idade, preferencialmente
moradoras do Campeche.
Período de realização: 07/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 3h

BANKY - Bureau de Criação
Oficina de cerâmica, com modelagem e experimentações de materiais.
Voltado para tecnica de cerâmica sem esmaltação. Para contrução de PEM - Plataformas Ecológicas Móveis. Com módulos que são destinados para construção
de cada peça em cada forma de construção dos multiplos biomas da flora
brasileira.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Alunos da rede municipal de ensino. Alunos de graduãção dos
cursos ofertados pelo CEART.
Período de realização: 30/04/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 100h
Vagas: 30

Vagas: 15

Responsável: Juliana Freitas

Responsável: Bruno Della Pasqua

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

E-mail: brunodellapasqua@hotmail.com

Telefone: (48) 9846-27284

Telefone: (48) 9984-96786

Período de inscrição: 15/02/2017 a 15/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017
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Laboratório de Ensaios e Imprevistos

Protetiza-ação.rotetiza-ação.

O LAB.E.I. oferece oficinas de improvisação em dança, dedicando-se
a promover intervenções situadas em espaços públicos. A comunidade
pode participar dos ateliês semanais, ou nos provocar a efetuar uma intervenção para um ponto específico da cidade, onde utilizaremos a metodowlogia de criação e improvisação para contribuir com o processo de
articulação comunitária nos espaços públicos. Articulamos a dança, história contemporânea da arquitetura através dos encontros na cidade.

O projeto busca informar, através de atendimento/visitas e distribuição
de material didático impresso, sobre os principais cuidados no pós-operatório
imediato e tardio das artroplastias (troca de uma articulação anatômica por uma
articulação de metal) de quadril e joelho, especialmente aos pacientes operados
no Hospital Governador Celso Ramos (Florianópolis/SC).

Área Temática: Cultura

Público-alvo: Pessoas com indicação médica para artroplastia de quadril e/ou
joelho.

Público-alvo: Aberto à participação de qualquer pessoa interessada nos ateliês e
nas performances.

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 10h

Área Temática: Saúde

Cidade: Florianópolis
Carga horária: 369h
Vagas: 100

Vagas: 200

Responsável: Bianca Scliar Cabral Mancini

Responsável: Jaqueline de Souza

E-mail: labei@gmail.com

E-mail: jaquelinesz@yahoo.com.br

Telefone: (48) 9910-34834

Telefone: (48) 3664-8605

Período de inscrição: 05/03/2017 a 01/06/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017
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Brincando de Respirar

Combo UDESC

O objetivo é oferecer instrução e acompanhamento fisioterapêutico respiratório a crianças, encaminhados pelo SUS, com doenças cardiorrespiratórias.
Promover transferência de conhecimento técnico-científico aos acadêmicos do
curso de fisioterapia, profissionais e familiares/cuidadores. Disponibilização de
acompanhamento e tratamento fisioterapêutico respiratório semanal à crianças
com doenças cardiorrespiratórias; Assistência fisioterapêutica à crianças com
Fibrose Cística.

Área Temática: Cultura

Área Temática: Saúde

Público-alvo: Instrumentistas de sopro do Departamento de Música e da cidade
de Florianópolis e região.

Público-alvo: Crianças pneumopatas, cuidadores/familiares, acadêmicos, fisioterapeuta/profissionais de saúde.

Período de realização: 15/03/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 1114h

Atividade de praxis instrumental com orquestra de sopros, cuja regência e
composição do repertório (transcrição, arranjo e obras autorais) são realizadas
pelos alunos do Departamento de Música. A orquestra de sopros, também no
formato de BIg Band, será formada pelos discentes do Departamento de Música
e instrumentistas da cidade de Florianópolis e região.

Cidade: Florianópolis
Carga horária: 10h
Vagas: 30

Vagas: 30

Responsável: Camila Isabel dos Santos Schivinski

Responsável: Cristina Emboaba de Camargo

E-mail: camila.santos@udesc.br

E-mail: cristina.emboaba@udesc.com

Telefone: (48) 3321-8602

Telefone: (48) 3664-8346

Período de inscrição: 20/02/2017 a 30/03/2017

Período de inscrição: 06/03/2017 a 06/04/2017
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Núcleo de Reabilitação Pulmonar
O NuReab oferece reabilitação pulmonar para pacientes com DPOC, que
acontece na clínica de fisioterapia da UDESC e envolve treinamento físico e educação. Este tratamento é altamente recomendado para pacientes com doenças
respiratórias crônicas e tem como principais benefícios: diminuição da falta de ar
e do cansaço, melhora da qualidade de vida e redução dos riscos de hospitalização e morte.

Área Temática: Saúde

Programa de Terapia Manual Atendimento a Comunidade
Como ação prioritária está o atendimento a comunidade. Proporcionando
tratamento eficaz e de baixo custo, realizado pelos alunos de fisioterapia da
UDESC, para diversas disfunções neuromuscoloesqueléticas apresentadas pelos
pacientes. Destaca-se por resolução ou minimização das queixas em curto
prazo, e profilaxia, uma vez que oferece ao paciente a capacidade de autoconhecimento e autocuidado do seu corpo, trazendo desta forma beneficio a
comunidade.

Público-alvo: Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC (bronquite crônica e enfisema pulmonar)

Área Temática: Saúde

Período de realização: 20/03/2017 a 30/06/2017

Público-alvo: Alunos do curso de Fisioterapia da UDESC/CEFID e pacientes
oriundos da comunidade.

Cidade: Florianópolis
Carga horária: 8h
Vagas: 10

Período de realização: 20/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 48h
Vagas: 40

Responsável: Aline Almeida Gulart

Responsável: Nicolas Ewirg Pulz

E-mail: nureab.cefid@udesc.br

E-mail: nicolaserwig@gmail.com

Telefone: (48) 3664-8608

Telefone: (48) 9885-44143

Período de inscrição: 20/02/2017 a 30/06/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/03/2017
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Equipe UDESC
de Muay Thai 2017

Curso de Extensão - Interpretação e
Pensamento Reflexivo 2017

Visa iniciar a oferta de treinamento nesta arte marcial e formar uma equipe
composta de membros da comunidade universitária e da comunidade externa.
As sessões de treinamento terão lugar no Centro de Educação Física e Desportos
(CEFID) - UDESC. O ministrante da ação e coordenador do projeto é o professor
José Claudio Matos. Horários: Segundas e quartas – das 19:30 às 20:30.

Este curso aborda o uso da interpretação de textos, e outros artefatos,
como fundamento de uma proposta educacional emancipadora e democrática.
Será inteiramente gratuito, oferecido na modalidade à distância, pelo sistema
Moodle da UDESC. Todos os materiais, instrumentos e atividades podem ser
acompanhados online. O ministrante é o Professor José Claudio Matos.

Área Temática: Saúde

Área Temática: Educação

Público-alvo: Membros da comunidade interna e externa, que tenham preenchido o termo de compromisso.

Público-alvo: Professores da rede pública de ensino, nas áreas de filosofia, sociologia, história e geografia.

Período de realização: 07/03/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 31/05/2017 a 31/05/2017

Cidade: Florianópolis

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 80h

Carga horária: 40h

Vagas: 40

Vagas: 40

Responsável: José Claudio Matos

Responsável: José Claudio Matos

E-mail: muaythaiudesc@gmail.com

E-mail: doutortodd@gmail.com

Telefone: (48) 3664-8573

Telefone: 3664-8573

Período de inscrição: 01/03/2017 a 01/05/2017

Período de inscrição: 01/05/2017 a 31/05/2017
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Curso de Técnica Klauss Vianna Escuta do Corpo
Enfoca o acordar do corpo gerando sua flexibilização partindo da pesquisa
do movimento de cada um. O núcleo da Técnica proposta pelo bailarino e educador Klauss Vianna é a escuta do próprio corpo. São enfocados diferentes itens:
Presença, Articulações, Peso, Apoios, Resistência, Oposições Ósseas, Eixo Global,
Direções Ósseas, Corpo em Movimento. Proporciona geração de autonomia do
corpo possibilitando a aplicação da Técnica no dia-a-dia e também em áreas
específicas: dança, música, teatro.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Adultos a partir de 16 anos.
Período de realização: 28/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 18h

Programa INSPIRAR
O programa INSPIRAR engloba três ações: 1. Análise da cinemática respiratória 2. Grupo de Estudos em Estratégias Respiratórias. 3. V Curso em Avaliação
da Capacidade Funcional do Paciente Pneumopata e Cardiopata . A primeira
ação é mais direcionada a comunidade e promoverá avaliação da condição
respiratória de sujeitos saudáveis e pacientes com doença pulmonar crônica,
doenças neurológicas, pacientes mastectomizadas, idosos, dentre outros.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Sujeitos saudáveis, pacientes com doenças pulmonares, neurológica, mastectomizadas e idosos.
Período de realização: 16/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 297h
Vagas: 100

Vagas: 20

Responsável: Valeria Bittar

Responsável: Elaine Paulin Ferrazeane

E-mail: anima@animamusica.art.br

E-mail: elaine.paulin@udesc.br

Telefone: (48) 3234-6957

Telefone: (48) 9991-31215

Período de inscrição: 14/03/2017 a 24/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 15/03/2017
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Projeto Orquestra
Acadêmica UDESC
Orquestra Acadêmica UDESC é um projeto que já acontece desde 2002. A
proposta que vem sendo desenvolvida nestes anos é a de proporcionar um ambiente pré-profissional, qualificando os instrumentistas matriculados nos cursos
de música do DM para o mercado de trabalho. Com esta experiência de prática
de ensaios dirigidos e concertos, também em formato didático, o conjunto
proporciona espetáculos gratuitos a comunidade em geral.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Formação dos estudantes de música participantes e nos espetáculos todo o publico participante.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 20h

O Sentido do Olhar Os Usos Sociais do Desenho
Este programa apoia ações de extensão junto à diferentes grupos e movimentos sociais. O público alvo deste programa envolve grupos sociais como
Indígenas Laklãnõ/Xokleng, Capoeiristas, Quilombolas, Pescadores Artesanais e
Coletivos de Artistas, e as ações de extensão se direcionam ao projeto de artefatos, sistemas de representação e oficinas de formação.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Indígenas Laklãnõ / Xokleng, Capoeiristas, Quilombolas, Pescadores Artesanais e Grupos de Artistas.
Período de realização: 04/04/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 40h
Vagas: 80

Vagas: 20

Responsável: João Eduardo Titton

Responsável: Douglas Ladik Antunes

E-mail: joaotitton@gmail.com

E-mail: douglasladik@hotmail.com

Telefone: (48) 9912-99803

Telefone: (48) 9883-43595

Período de inscrição: 22/02/2017 a 30/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 03/04/2017
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Curso de Modelação e
Preparação de Massas Cerâmicas

Avaliação e Intervenção Motora em Escolares com Dificuldades na Aprendizagem

Grupo de Estudos Cerâmicos com a bolsista Aionara Preis, que realiza
encontros quinzenais, onde os assuntos são decididos conjuntamente a cada
encontro, os mesmos são desenvolvidos no encontro seguinte. Desenvolve-se
pesquisa de massas cerâmicas, modelagem, esmaltes, engobes, tipos de queimas, entre outras.

O Projeto tem por objetivos avaliar o desenvolvimento motor de crianças
(3 a 10 anos) e propor atividades que visem compensar os déficits motores. As
crianças com dificuldades na aprendizagem serão encaminhadas por instituições (escolas, hospitais,...). Será necessário documento contendo a dificuldade
da criança. As turmas serão oferecidas nos períodos matutino e vespertino.

Área Temática: Cultura

Área Temática: Saúde

Público-alvo: Interessados em cerâmica, queima cerâmica, engobe, esmaltação
e etc.

Público-alvo: Crianças com dificuldades na aprendizagem com idades de 3 a 10
anos.

Período de realização: 05/04/2017 a 28/06/2017

Período de realização: 20/03/2017 a 30/06/2017

Cidade: Florianópolis

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 30h

Carga horária: 350h

Vagas: 30

Vagas: 60

Responsável: Rosana Bortolin, Aionara Preis e Ágata Tomaselli

Responsável: Francisco Rosa Neto

E-mail: agata.st@gmail.com

E-mail: fernanda.guidarini@udesc.br

Telefone: (48) 9998-32395

Telefone: (48) 3664-8629

Período de inscrição: 27/03/2017 a 31/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017
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Projeto Educação Ambiental Trilha Lagoa do Peri
Esta atividade será promovida pelo PET Geografia para a sociedade, devido
ao intuito do projeto Educação Ambiental, que consiste em realizar o mapeamento das trilhas mais conhecidas da cidade, além de recolher o lixo encontrado
durante o percurso e analisar a biogeografia local. A trilha possui nível fácil de
dificuldade e é destinada a pessoas maiores de 18 anos.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo: Professores, técnicos, discentes e comunidade externa em geral.
Período de realização: 10/05/2017 a 10/05/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 2h
Vagas: 20

EstimulAção - A Criança em Foco
Trata-se de uma ação de orientação de pais e/ou responsáveis por lactentes
sobre temas relacionados aos cuidados nos dois primeiros anos de vida e atividades para serem executadas em ambiente domiciliar, bem como, capacitação
de estudantes do curso de Fisioterapia. Serão realizadas reuniões mensais cujas
inscrições serão feitas no local.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Pais ou responsáveis de recém-nascidos e lactentes e estudantes
de Fisioterapia.
Período de realização: 31/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 8h
Vagas: 100

Responsável: Vera Lúcia Nehls Dias

Responsável: Anelise Sonza

E-mail: veraludias@gmail.com

E-mail: dayane.nontemezzo@udesc.br

Telefone: (48) 9991-57218

Telefone: (48) 3664-8657

Período de inscrição: 24/04/2017 a 09/05/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017
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Música Para Quem Precisa
Os bolsistas do curso de Música da UDESC vão aos hospitais e asilos da região para tocar músicas, alegrar e humanizar o ambiente onde estão os pacientes, familiares, médicos, enfermeiras, e funcionários. As parcerias atuais são com
o Hospital Infantil Joana de Gusmão e o Hospital Universitário, onde ocorrem
visitas semanais. Estamos abertos a convites a outros espaços.

Área Temática: Saúde

E-Oficina:”Agressão entre Pares:
Bullying e Violência Sexual”
Esta E-oficina é uma das ações do Programa de Extensão LabEduSex 2017,
e tem por objetivo sensibilizar nosso público quanto aos aspectos de bullying
e violência sexual entre pares no contexto escolar. Considerando esta proposta,
criamos este espaço de trocas, diálogos e reflexões. A atividade é destinada à
acadêmicos de graduação (licenciaturas e bacharelado), sua carga horária pode
ser aproveitada para atividades complementares do curso de graduação.

Público-alvo: Pacientes, familiares e funcionários de hospitais, idosos e crianças
de asilos e creches.

Área Temática: Educação

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Público-alvo: Atividade destinada à acadêmicos de graduação (licenciaturas e
bacharelado).

Cidade: Florianópolis
Carga horária: 2h
Vagas: A definir

Período de realização: 08/04/2017 a 31/05/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 40h
Vagas: 2000

Responsável: Leonardo Piermartiri

Responsável: Vera Márcia Marques Santos

E-mail: leopier@yahoo.com

E-mail: pesquisa.bviola@gmail.com

Telefone: (48) 9849-45058

Telefone: (48) 3464-8475

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017

Período de inscrição: 12/03/2017 a 31/03/2017
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Cine Debate LabEduSex
O Cine Debate LabEduSex, é uma ação do Programa de Extensão LabEduSex 2017, tem como objetivo apresentar filmes, vídeos e documentários que
promovam reflexões e debates sobre a temática sexualidade e seu entorno. As
atividades da ação ocorrerão em 09 março, com o filme: Os amantes do Café
Flore: Beauvoir e Sartre; no dia 18 de maio, com o documentário: Documentário
Flor de Pessegueiro. As datas seguintes serão: 17 de agosto, o5 de outubro e 30
de novembro do corrente ano com títulos a definir.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Acadêmicos instituições do entorno, professores, comunidade em
geral.
Período de realização: 09/03/2017 a 31/05/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 10h
Vagas: 1000

Políticas Públicas, Comunidade
e Cidadania 2017
As ações têm como objetivo atender demandas de Municípios que compõem as Agências de Desenvolvimento, com ênfase na área temática Direitos
Humanos e Educação. Busca parceria com gestores municipais. Proporcionar
espaços para troca de ideias a respeito da educação de crianças, jovens e
adultos, diante das transformações provocadas pelo avanço dos conhecimentos
científicos e tecnológicos que marcam a sociedade atual, com o foco na família
e comunidade geral.

Área Temática: Direitos Humanos/Justiça
Público-alvo: Gestores, pais, mães, jovens, crianças e adolescentes.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 40h
Vagas: 200

Responsável: Vera Márcia Marques Santos

Responsável: Alfredo Balduíno Santos

E-mail: labedusex@gmail.com

E-mail: balduinoudesc@gmail.com

Telefone: (48) 3464-8475

Telefone: (48) 9994-69701

Período de inscrição: 09/03/2017 a 30/05/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/05/2017

28

CARTA DE SERVIÇOS 2017/1

II Seminário de Formação e Atuação Profissional em Educação Física (SEFAPEF)
O II Seminário de Formação e Atuação Profissional em Educação Física, com
o tema: “Educação Física e Inclusão: desafios e possibilidades” objetiva proporcionar o estudo, debate e troca de experiências entre acadêmicos, profissionais
e professores de Educação Física e áreas afins, sobre temáticas pertinentes ao
campo da Educação Física. O evento contará com palestras e oficinas que abordam a inclusão de pessoas com deficiência no contexto da Educação Física e dos
Esportes Adaptados.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Professores, acadêmicos de Educação Física e demais profissionais
interessados.
Período de realização: 19/05/2017 a 19/05/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 10h

MAPAI: Mostra Audiovisual de
Produções Africanas e Indígenas
A 1ª MAPAI consiste em apresentar um seleto conjunto de produções
cinematográficas realizadas por – ou em conjunto com – africanos e indígenas.
O intuito é levar ao público de estudantes de graduação, professores universitários (e da educação básica), além da comunidade externa, incluindo africanos e
indígenas, outras vozes e olhares acerca destas populações, produzidos por elas
mesmas.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Estudantes de graduação, professores universitários e da educação
básica e comunidade externa.
Período de realização: 28/03/2017 a 28/03/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 3h
Vagas: 150

Vagas: 200

Responsável: Viviane Preichardt Duek

Responsável: Luisa Tombini Wittmann

E-mail: sefapef.cefid@gmail.com

E-mail: ayalaboratorio@gmail.com

Telefone: (48) 3664-8657

Telefone: (48) 3664-8493

Período de inscrição: 17/04/2017 a 17/05/2017

Período de inscrição: 28/03/2017 a 28/03/2017
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Roda de Saberes
Africanos e Indígenas
As Rodas de saberes africanos e indígenas, pretendem, principalmente, promover a articulação entre o conhecimento produzido no âmbito da universidade e o que provém das experiências e vivências de homens e mulheres que são
marcados pelo processo de violência da colonialidade ocidental a partir destas
ações transdisciplinares e multidisciplinares.

I Seminário Internacional de Arte e
Educação Prisional

Área Temática: Educação

Tem por objetivos: apresentar e discutir resultados de pesquisas e experiências relacionados a oferta de educação formal e não formal para pessoas
privadas de liberdade em estabelecimentos penais, a fim de fomentar o cárcere
como campo de ação acadêmica e contribuir para a permanente formação
profissional e pessoal de educadores. Conta com o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão da UDESC, Tribunal de Justiça e Secretaria de Segurança Pública e
Defesa do Cidadão.

Público-alvo: Professores(as) da rede pública, estudantes de graduação e ativistas de movimentos sociais.

Área Temática: Direitos Humanos/Justiça

Período de realização: 15/03/2017 a 29/06/2017

Público-alvo: Pesquisadores, professores, estudantes e demais interessados na
temática.

Cidade: Florianópolis
Carga horária: 30h
Vagas: 50

Período de realização: 30/05/2017 a 31/05/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 32h
Vagas: 120

Responsável: Luisa Tombini Wittmann

Responsável: Geysa Spitz Alcoforado de Abreu

E-mail: luwittmann@gmail.com

E-mail: siaep2017@gmail.com

Telefone: (48) 3664-8493

Telefone: (48) 3664-8531

Período de inscrição: 15/03/2017 a 29/06/2017

Período de inscrição: 13/03/2017 a 14/04/2017
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“Feminismo, Direitos Sexuais
e Reprodutivos”

Intervenção Motora para Crianças com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação - TDC
O Projeto proporcionará sessões de atividades físicas de caráter lúdico de
escolares com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação – TDC, do município de São José – SC, visando à melhora do desempenho motor e da qualidade
de vida. Ao término do Projeto, a Escola e os pais dos participantes receberão
relatórios com os resultados da proposta.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Escolares do município de São José/SC com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação - TDC
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 800h
Vagas: 30

O curso de extensão a distância ocorre na plataforma moodle da Udesc/
Cead com seminários online no espaço livre do google hangout On Air e chat
simultâneo pelo youtube. Visa capacitar pessoas vinculadas à educação e ativismo em direitos humanos das mulheres e meninas, debatendo com especialistas:
a origem e contemporaneidade do Feminismo, saúde da mulher, direitos sexuais
e direitos reprodutivos.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Pessoas vinculadas à educação e ativismo em direitos humanos
das mulheres e meninas.
Período de realização: 10/04/2017 a 10/06/2017
Cidade: Ação Internacional
Carga horária: 60h
Vagas: 400

Responsável: Thais Silva Beltrame

Responsável: Marzely Gorges Farias

E-mail: thais.beltrame@udesc.br

E-mail: feminismo.gestao.udesc@gmail.com

Telefone: (48) 3664-8695

Telefone: (48) 3664-8423

Período de inscrição: 01/03/2017 a 01/06/2017

Período de inscrição: 15/03/2017 a 07/04/2017
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Grupo Educação em Saúde e
Incontinência Urinária
O trabalho de educação em saúde e incontinência urinária faz parte do
programa Reabilitar e Integrar e tem como objetivo geral difundir informação
relativa à incontinência urinária feminina. Também são objetivos do Grupo
Educação em Saúde e Incontinência Urinária oferecer cinesioterapia (exercícios
para o assoalho pélvico) em grupo, semanalmente, tanto para mulheres com
incontinência urinária quanto para aquelas que buscam a prevenção.

Área Temática: Saúde

Grupo de Reabilitação do Assoalho
Pélvico e Disfunção Sexual
O GRAPEDIS surgiu devido à grande demanda de mulheres com disfunção
sexual e/ ou incontinência urinaria que não possuíam oportunidade de terem
um tratamento fisioterapêutico gratuito e de qualidade. O objetivo principal é
promover o tratamento da incontinência urinária e da disfunção sexual feminina, além de difundir informações relativas de tais disfunções.

Área Temática: Saúde

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

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

Período de realização: 01/03/2017 a 15/06/2017

Período de realização: 01/03/2017 a 15/06/2017

Cidade: Florianópolis

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 20h

Carga horária: 20h

Vagas: 12

Vagas: 12

Responsável: Soraia Cristina Tonon da Luz

Responsável: Soraia Cristina Tonon da Luz

E-mail: biomecanica.cefid@udesc.br

E-mail: soraia.luz@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8670

Telefone: (48) 3664-8670

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017
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“Gestão e Sustentabilidade das Organizações Feministas e de Mulheres”

Reabilitação Multidisciplinar
em Amputados

O curso de extensão a distância ocorre na plataforma moodle da Udesc/
Cead com seminários online no espaço livre do google hangout On Air e chat
simultâneo pelo youtube. Visa capacitar pessoas vinculadas à educação, gestão e
ativismo em direitos humanos das mulheres, debatendo com especialista temas
sobre estratégias de gestão e sustentabilidade de organizações feministas e de
apoio à mulheres.

Fisioterapia pré e pós-protetização: atendimentos fisioterapêuticos
individualizados. Ações no ambiente hospitalar: conversa no leito (entrega do
manual de orientação à saúde da pessoa amputada e do kit educativo) Escola
de Marcha: treino de marcha e equilíbrio, exercícios em grupo, atividade física
adaptada, neopilates, exercícios com o wii Reabilitação. Educação em saúde: Os
grupos são realizados com diversas temáticas.

Área Temática: Educação

Área Temática: Saúde

Público-alvo: Pessoas vinculadas à educação, gestão e ativismo em direitos
humanos das mulheres e meninas.

Público-alvo: Pessoas que sofreram amputação de membros e necessitam de
reabilitação.

Período de realização: 11/06/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 01/03/2017 a 15/06/2017

Cidade: Ação Internacional

Cidade: Florianópolis

Carga horária: 60h

Carga horária: 20h

Vagas: 400

Vagas: 12

Responsável: Marzely Gorges Farias

Responsável: Soraia Cristina Tonon da Luz

E-mail: lukornatzki@gmail.com

E-mail: soraia.luz@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8423

Telefone: (48) 3664-8670

Período de inscrição: 05/05/2017 a 05/06/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 28/03/2017
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A Literatura no Leito Hospitalar
Estudantes de Pedagogia realizam leitura e contação de histórias junto às
crianças e adolescentes que se encontram hospitalizados e impossibilitados
de sair dos leitos. O Projeto visa oportunizar vivências lúdicas com diferentes
linguagens a fim de contribuir com o tratamento de saúde. Estamos abertos a
convites para realizar atividades em outros espaços.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Crianças, adolescentes e seus familiares e demais funcionários de
hospitais e creches.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 4h
Vagas: 500

Responsável: Geysa Spitz Alcoforado de Abreu
E-mail: geysa.abreu@udesc.br
Telefone: (48) 9991-70100
Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017
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Norte Catarinense
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Química Itinerante
A ação levará às escolas de Educação Básica de Joinville, uma oficina
sobre a “Arte e a Ciência da Perfumaria”, explorando a história da perfumaria, a
fabricação do perfume, a extração de óleo essenciais e a arte da criação de um
perfume, através de uma abordagem interdisciplinar do tema que, entre outros,
pretende explorar conteúdos de química e biologia.

Área Temática: Educação

Ciclo de Debates
no Ensino de Ciências
O Grupo de Estudos da Linguagem no Ensino de Ciências (GELEC), através
do Ciclo de Debates, promove seminários e encontros periódicos para o debate
sobre as concepções de ensino e o impacto destas na aprendizagem dos estudantes. Entre as principais referências teóricas adotadas para a discussão estão
as filosofias de Bakhtin e Wittgenstein. Mais informações poderão ser obtidas no
site do grupo (http://portaldaquimica.org/).

Área Temática: Educação

Público-alvo: Estudantes da rede pública de ensino, preferencialmento dos três
anos do Ensino Médio.

Público-alvo: Professores de ciências e acadêmicos de licenciatura.

Período de realização: 01/05/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 15/03/2017 a 30/06/2017

Cidade: Joinville

Cidade: Joinville

Carga horária: 10h

Carga horária: 2h

Vagas: 100

Vagas: 50

Responsável: Moisés da Silva Lara

Responsável: Moisés da Silva Lara

E-mail: moisesslara@gmail.com

E-mail: gelec.udesc@gmail.com

Telefone: (47) 3481-7656

Telefone: (47) 3481-7656

Período de inscrição: 01/04/2017 a 30/04/2017

Período de inscrição: 10/03/2017 a 30/06/2017
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Determinação de Curvas de Descarga em
Rios no Município de Joinville, SC

Olimpíadas de Física
em Santa Catarina

Estudar os níveis de inundações em diferentes bacias hidrográficas de
Joinville, SC, no contexto da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Isso se
fará com levantamento de dados de vazão e cota em seções dos Rios definidos
em conjunto com a Defesa Civil municipal e estadual. Além disso, estabelecer
estratégias de resiliência perante eventos extremos na região estudada.

Este projeto de extensão presta auxílio na organização e realização das
olimpíadas de Física organizadas pela Sociedade Brasileira de Física (SBF): a
Olimpíada Brasileira de Física (OBF) e a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas
Públicas (OBFEP). O objetivo deste projeto é realizar a divulgação destes eventos, assim como organizar a aplicação das provas no estado de Santa Catarina.

Área Temática: Meio Ambiente

Área Temática: Educação

Público-alvo: Moradores das bacias hidrográficas sujeitas a inundação.

Público-alvo: Alunos e professores do ensino médio e fundamental.

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Cidade: Joinville

Cidade: Joinville

Carga horária: 180h

Carga horária: 140h

Vagas: A definir

Vagas: 5000

Responsável: Virginia Grace Barros

Responsável: Julio César Sagás

E-mail: virginia.barros@udesc.br

E-mail: julio.sagas@udesc.br

Telefone: (47) 3481-7832

Telefone: (47) 3481-7673

Período de inscrição: 10/02/2017 a 30/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 02/06/2017
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Núcleo de Engenharia de Processos do
Centro de Educação do Planalto Norte CEPLAN

Operação e Manutenção dos Observatórios
Tecnológicos Setoriais - ObservaSC

O Projeto de Extensão tem a missão de estudar alternativas tecnológicas
que melhore a qualidade de vida, podendo contribuir para a redução da fadiga
no trabalho, estudar alternativas econômicas para processos, criar alternativas
de acessibilidade, ou seja, estudar alternativas que a tecnologia e a automação
podem oferecer, podendo atuar em instituições públicas ou privadas.

A proposta apresenta as ações de manutenção e desenvolvimento dos
observatórios existentes e ainda a construção e operação de mais dois outros
observatórios: da engenharia ambiental no CV e dos sistemas de informação
no CEPLAN. Este programa visa desenvolver, operar e dar manutenção nos
Observatórios da Pesca, da Agricultura Familiar e da Moda de Vestuário, visando
seus amadurecimentos por melhorias e sequentes atividades de cooperação em
conjunto com representantes do setor produtivo.

Área Temática: Tecnologia/Produção

Área Temática: Comunicação

Público-alvo: Professores, alunos, trabalhadores e público em geral.

Público-alvo: Professores, alunos, técnicos da UDESC, empreendedores e interessados em ampliar conhecimentos.

Período de realização: 01/03/2017 a 01/04/2017
Cidade: São Bento do Sul
Carga horária: 4h
Vagas: 307

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: São Bento do Sul
Carga horária: 12h
Vagas: 3

Responsável: Evandro Dematte

Responsável: Renato de Mello

E-mail: evandro.dematte@udesc.br

E-mail: renato.mello@udesc.br

Telefone: (47) 3647-0072

Telefone: (48) 9990-88547

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017

Período de inscrição: 20/02/2017 a 10/03/2017
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Cineclube CCT
Com periodicidade contínua, o Cineclube CCT objetiva fomentar a cultura
cinematográfica mediante a exibição de diferentes obras de ficção e não ficção
que não dispõem de espaço em salas do circuito comercial de cinema, oportunizando conhecimento da cinematografia regional, nacional e internacional.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Comunidade em geral, acadêmicos, professores e servidores.
Período de realização: 08/03/2017 a 30/06/2017

Ensaios
Geotecnicos de Laboratório
Executar ensaios geotecnicos de laboratório, na área de Geotecnia e Pavimentação. Dentre os principais ensaios efetuados pode-se destacar: Adensamento Unidimensional, Análise Granulométrica com sedimentação, Cisalhamento Direto, Compactação, CBR / ISC, LL, LP, Massa Específica Real dos Grãos,
Teor de Betume.

Área Temática: Tecnologia/Produção

Cidade: Joinville

Público-alvo: Engenheiros Geotecnicos, técnicos, geologos, construtoras e
demais empresas da construção civil.

Carga horária: 80h

Período de realização: 06/03/2017 a 30/06/2017

Vagas: 100

Cidade: Joinville
Carga horária: 2464h
Vagas: 200

Responsável: Fabíola Sucupira Ferreira Sell

Responsável: John Neves Braga Santos

E-mail: cineclubecct@gmail.com

E-mail: john.santos@udesc.br

Telefone: (47) 3481-7650

Telefone: (47) 3481-7953

Período de inscrição: 02/03/2017 a 30/06/2017

Período de inscrição: 06/03/2017 a 30/03/2017
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NAVI 2017 - Núcleo de
Aplicações Visuais

Curso de Xadrez para Iniciantes do NexT (Núcleo
de Estudos em Xadrez & Tecnologias)

Área Temática: Cultura

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

Público-alvo: Comunidade externa, alunos, professores e funcionários da
UDESC.

Área Temática: Educação

O NexT é um núcleo permanente de estudos desenvolvido no Centro de
Ciências Tecnológicas (CCT) da UDESC, que propõe a consolidação de uma
comunidade de prática, estudo e pesquisa por meio do estabelecimento de uma
série de programas, projetos e ações integradas, visando estudar, pesquisar e
praticar continuamente o jogo de xadrez na Universidade.

Período de realização: 06/04/2017 a 29/06/2017
Cidade: Joinville
Carga horária: 24h
Vagas: 30

Público-alvo: Envolvidos em Informática, Pedagogia, Fisioterapia e responsáveis
por pessoas com Down.
Período de realização: 01/04/2017 a 31/05/2017
Cidade: Joinville
Carga horária: 160h
Vagas: 120

Responsável: Claudio Pereira Junior

Responsável: Marcelo da Silva Hounsell

E-mail: cursos.nextxadrez@gmail.com

E-mail: marcelo.hounsell@udesc.br

Telefone: (47) 3481-7923

Telefone: (47) 3481-7804

Período de inscrição: 01/03/2017 a 06/04/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017
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E-Oficina (oficina online): Redes Sociais
podem ser espaço de vulnerabilidade
sexual de crianças e adolescentes?
E-Oficina (oficina online): Redes Sociais podem ser espaço de vulnerabilidade sexual de crianças e adolescentes?, é uma ação do Programa de Extensão
LabEduSex2017, e é destinada para público já definido – Professoras(es) de São
Bento do Sul, Florianópolis, Laguna e Caçador. A atividade cumpre com a diretriz
universitária da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo: Professoras(es) de São Bento do Sul, Florianópolis, Laguna e Caçador.
Período de realização: 01/04/2017 a 31/05/2017
Cidade: São Bento do Sul
Carga horária: 30h

Apresentações do Coral
da UDESC de Joinville
Realizamos apresentações didáticas e culturais através do canto coral em
diferentes locais e ocasiões. O repertório abrange música de autores diversos, e
diferentes estilos. Tendo como um dos seus principais objetivos o de representar
a UDESC, especificamente o CCT em diversos eventos dentro e fora da universidade. O grupo realiza semanalmente atividades de ensaios, sob a regência de
um Maestro.

Área Temática: Comunicação
Público-alvo: Alunos, professores e funcionários da UDESC participam e a comunidade geral é beneficiada pela ação.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Joinville
Carga horária: 4h
Vagas: 40

Vagas: 200

Responsável: Fábio Manoel Caliari

Responsável: Regina Helena Munhoz

E-mail: fabiocaliari@gmail.com

E-mail: regina.munhoz@udesc.br

Telefone: (47) 9994-64762

Telefone: (47) 3481-7914

Período de inscrição: 20/03/2017 a 31/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/04/2017
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Oeste Catarinense
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“Gestão de Recursos Hídricos
e a Gestão de Riscos”

Visita domiciliar no puerpério: tecnologia de cuidado na atenção a saúde da mulher, RN e família
Serão realizadas visitas domiciliares no puerpério às mulheres vinculadas a Unidade de Saúde Jardim do Lago, no município de Chapecó,
SC; com objetivo de realizar assistência de enfermagem a mulheres,
recém-nascidos e famílias. O puerpério é um momento oportuno para
acompanhamento profissional atento que poderá contribuir com a
redução de morbimortalidade materna e neonatal.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Mulheres em puerpério, recém-nascidos e suas famílias.

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

Área Temática: Meio Ambiente

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Público-alvo: Comunidade, gestores de recursos hídricos, professores e alunos
de estabelecimentos de ensino.

Cidade: Chapecó

Período de realização: 20/06/2017 a 30/06/2017

Carga horária: 2464h

Cidade: Chapecó

Vagas: 200

Carga horária: 20h
Vagas: 30

Responsável: Silvana dos Santos Zanotelli

Responsável: Neudi José Bordignon

E-mail: szanotelli@gmail.com

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

Telefone: (49) 9991-06317

Telefone: (49) 2049-9592

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017

Período de inscrição: 19/06/2017 a 21/06/2017
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O Processo de Enfermagem
na Cidade do Idoso
A ação é realizada na Cidade do idoso que fica situada no Parque Tancredo
Neves (Efapi) em Chapecó/SC. As atividades acontecem por meio de consultas
de enfermagem ao idoso. Elas são previamente agendadas e realizadas em
consultório apropriado vinculado à Unidade de Saúde da Cidade do Idoso.
Na consulta é realizada uma avaliação ampla do idoso com identificação dos
problemas, estabelecendo o cuidado de enfermagem que acontece por meio da
realização do Processo de enfermagem.

Área Temática: Saúde

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

Área Temática: Tecnologia/Produção

Público-alvo: Idosos que estão matriculados na cidade do idoso.

Público-alvo: Manipuladores de alimentos de empresas (indústria e serviços),
agroindústrias e escolas.

Período de realização: 01/03/2017 a 10/06/2017

Período de realização: 03/04/2017 a 26/05/2017

Cidade: Chapecó

Cidade: Chapecó

Carga horária: 700h

Carga horária: 16h

Vagas: 60

Vagas: 50

Responsável: Carla Argenta

Responsável: Lucíola Bagatini

E-mail: carla.argenta@udesc.br

E-mail: luciola.bagatini@udesc.br

Telefone: (49) 9916-99300

Telefone: (49) 2049-9591

Período de inscrição: 01/03/2017 a 10/05/2017

Período de inscrição: 13/03/2017 a 31/03/2017
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Diagnóstico das Boas
Práticas de Fabricação
Assessoria em empresas de alimentos, agroindústrias e cozinhas de escolas
para diagnóstico das conformidades e não conformidades com a legislação
vigente, bem como auxílio na implementação e adequação dos procedimentos
operacionais padrões e de higiene operacional. Serão realizadas visitas semanais
nos locais, que serão avaliados por técnica de swabs, buscando verificar a contaminação microbiana de alimentos, superfícies e colaboradores.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo: Empresas de alimentos (industrias e serviços), agroindústrias e
escolas.
Período de realização: 03/04/2017 a 30/06/2017
Cidade: Pinhalzinho
Carga horária: 20h

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

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo: Palestrantes da área de alimentos, manipuladores de alimentos,
discentes e docentes.
Período de realização: 29/05/2017 a 23/06/2017
Cidade: Chapecó
Carga horária: 2h
Vagas: 200

Vagas: 10

Responsável: Darlene Cavalheiro

Responsável: Elisandra Rigo

E-mail: darlene.cavalheiro@udesc.br

E-mail: elisandra.rigo@udesc.br

Telefone: (49) 2049-9600

Telefone: (49) 2049-9601

Período de inscrição: 13/03/2017 a 31/03/2017

Período de inscrição: 24/04/2017 a 24/05/2017
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‘CONECTA ZOO - Ciclo de debates focando a
conexão entre a Zootecnia - UDESC e a comunidade envolvida com a produção animal’
O ConectaZOO é um ciclo de palestras relacionadas a produção animal, com
diferentes temas de interesse principalmente do setor agropecuário. São eventos
gratuitos que qualquer pessoa pode se inscrever no site ConectaZOO ou na hora
do evento. Os ConectaZOO realizados já atingiram mais de 1.000 ouvintes, após
cada evento os participantes avaliam o mesmo e podem deixar suas opiniões e
propor novos temas para os próximos ConectaZOO através da avaliação realizada no site ou no local do evento.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo: Os produtores rurais catarinenses e suas famílias, além da comunidade acadêmica envolvida.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

‘Controle Zootécnico de Rebanhos
O Controle zootécnico de rebanhos o qual abrange propriedades rurais
localizadas no estado de Santa Catarina as quais possuem muitas vezes carência de assistência técnica gratuita e de qualidade. Nesta ação auxiliamos os
produtores na escrituração zootécnica com o intuito do controle de dados para
obtenção de lucratividade e produtividade da propriedade.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo: Os produtores rurais catarinenses e suas famílias.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Diversas
Carga horária: 250h
Vagas: 50

Cidade: Diversas
Carga horária: 50h
Vagas: 1000

Responsável: Diego de Córdova Cucco

Responsável: Diego de Córdova Cucco

E-mail: diego.cucco@udesc.br

E-mail: diego.cucco@udesc.br

Telefone: (49) 9880-77743

Telefone: (49) 9880-77743

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017
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Uso da Água e Sustentabilidade
As palestras abrangem na sua maioria um público de jovens e adultos,
com o tema “Uso da Água e Sustentabilidade”. São realizadas em instituições de
ensino da área de abrangência das ADR’s de Chapecó e Maravilha promovendo
a participação e interação entre os participantes sobre conceitos e experiências
relacionados com o meio ambiente, gestão de recursos hídricos, sustentabilidade e medidas preventivas contra a proliferação do mosquito transmissor da
dengue.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo: Professores e alunos de estabelecimentos de ensino.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Chapecó
Carga horária: 2h
Vagas: 1000

Responsável: Neudi José Bordignon
E-mail: neudi.bordignon@gmail.com
Telefone: (49) 2049-9592
Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017
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Serrana
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Programa de Extensão do Hospital de Clínicas Veterinaria Prof. Lauro Ribas Zimmer
O Hospital de Clínicas Veterinárias Prof. Lauro Ribas Zimmer (HCV) foi criado
no ano 1975 com objetivode complementar a formação dos acadêmicos do
curso de Medicina Veterinária. O HCV embora destinado ao ensino, pesquisa e
extensão, é grande prestador de serviços à comunidade por meio de atendimento nas áreas de clinica e cirurgia de pequenos e grandes animais, além de prestar
serviços de emergência veterinária e atendimento aos produtores rurais do
município e regiões vizinhas.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Proprietário de cães, gatos, cavalos e animais exóticos e produtores
rurais.
Período de realização: 20/04/2017 a 30/06/2017
Cidade: Lages
Carga horária: 482h
Vagas: 485

OPERAÇÃO – CAV- LAGES Ensino Acadêmico,
Educação comunitária e Cirurgia e
Reabilitação de Animais de Companhia
O programa - “Operação – CAV-LAGES tem como objetivos contribuir com
a melhora na qualidade do ensino da disciplina de técnica cirúrgica veterinária
e auxiliar a comunidade no controle populacional de cães e gatos, na conscientização sobre temas relacionados à saúde pública, posse responsável, bem
estar animal, benefícios das práticas de castração e reabilitação de animais de
companhia.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Alunos de graduação, professores, técnicos, membros da comunidade e membros instituições parceiras,
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Lages
Carga horária: 8400h
Vagas: 631

Responsável: Cléia Demétrio Pereira

Responsável: Fabiano Salbego

E-mail: cleia.demetrio@gmail.com

E-mail: fabiano.salbego@udesc.br

Telefone: (48) 9996-67263

Telefone: (49) 3289-9276

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017

Período de inscrição: 08/02/2017 a 30/06/2017
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Conexão Medicina Veterinária da UDESC
O diagnóstico anatomopatológico e parasitológico em animais selvagens
são importantes ferramentas de estudo das doenças. Sendo assim, esse programa tem por objetivo o diagnóstico, treinamento e educação continuada em
Medicina Veterinária de animais selvagens através do estudo anatomopatológico e parasitológico das enfermidades.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo: Alunos de Veterinária e a comunidade pertencente a zoológicos,
criatórios e centros de triagens.
Período de realização: 01/03/2017 a 03/06/2017
Cidade: Lages
Carga horária: 2700h
Vagas: 600

Parasitologia Animal- Diagnóstico de
Rotina e Assistência Técnica
Diagnosticar doenças parasitárias de Animais domésticos, assistência técnica a produtores rurais de SC e dar apoio ao HCV e setores de animais do CAV/
UDESC. Serão realizadas exames coproparasitológicos, cultivo e identificação de
larvas, de endo/ectoparasitos, raspado de pele, testes da eficácia de carrapaticidas, esfregaços sanguíneos pesquisa sorológica (RIFI) para Toxoplasma sp.
Neospora sp.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Produtores rurais, HCV e setores de producao de animais do CAV/
UDESC.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Lages
Carga horária: 400h
Vagas: 1.000

Responsável: Renata Assis Casagrande

Responsável: Anderson Barbosa de Moura

E-mail: renata.casagrande@udesc.br

E-mail: anderson.moura@udesc.br

Telefone: (49) 3289-9160

Telefone: (49) 3289-9119

Período de inscrição: 01/03/2017 a 03/06/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017
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Avaliação Cardiológica Veterinária
Oferecimento dos serviços de eletrocardiograma e ecocardiografia
veterinária para o auxílio diagnóstico cardiológico de animais de pequeno e
grande porte atendidos no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da UDESC ou
encaminhados por outros médicos veterinários, abrangendo a comunidade do
município de Lages/SC e Região.

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Docentes, discentes e técnicos do HCV, proprietários e médicos
veterinários de Lages e Região.

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

Área Temática: Trabalho

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

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

Cidade: Lages

Período de realização: 17/03/2017 a 30/06/2017

Carga horária: 330h

Cidade: Lages

Vagas: 200

Carga horária: 1760h
Vagas: 50

Responsável: Leticia Andreza Yonezawa

Responsável: Joandes Henrique Fonteque

E-mail: leticia.yonezawa@udesc.br

E-mail: joandes.fonteque@udesc.br

Telefone: (49) 3289-9274

Telefone: (49) 3289-9254

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017

Período de inscrição: 20/02/2017 a 17/03/2017
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Acompanhamento Clínico e
Cirurgico em Grandes Animais
O objetivo é buscar a integração entre a comunidade e o órgão público a
partir da realização de atendimentos clínico e cirúrgicos aos grandes animais,
ruminantes e equídeos no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) do Centro de
Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC).

Área Temática: Trabalho
Público-alvo: Acadêmicos, residentes, pós-graduandos de Veterinária, proprietários de animais de grande porte.

Exames Laboratoriais em Auxílio ao
Diagnóstico de Pacientes
Este projeto tem como objetivo principal o oferecimento de um
serviço especializado e de qualidade de exames laboratoriais para
amparar as decisões de todas as modalidades clínicas da Medicina Veterinária, abrangendo todas as espécies animais que forem atendidas
no Hospital de Clínica Veterinária do CAV-UDESC e em clínicas veterinárias particulares do município de Lages e região, prestando um serviço
à comunidade.

Área Temática: Saúde

Período de realização: 20/02/2017 a 30/06/2017

Público-alvo: Proprietários de animais de estimação e produção e médicos
veterinários.

Cidade: Lages

Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Carga horária: 800h

Cidade: Lages

Vagas: 50

Carga horária: 1280h
Vagas: 20

Responsável: Joandes Henrique Fonteque

Responsável: Mere Erika Saito

E-mail: fonteque@hotmail.com

E-mail: mere.saito@udesc.br

Telefone: (49) 3289-9254

Telefone: (49) 3289-9282

Período de inscrição: 10/02/2017 a 30/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017
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SOLO NA ESCOLA - UDESC
Promover nos estudantes de todas a escolaridades e professores a conscientização de que o solo é um componente do ambiente natural que deve ser
adequadamente conhecido e preservado, tendo em vista sua importância para a
manutenção do ecossistema terrestre e sobrevivência dos organismos que dele
dependem.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Alunos de nível médio e fundamental, Instituições de nível superior
e professores.
Período de realização: 15/03/2017 a 31/03/2017
Cidade: Lages
Carga horária: 680h
Vagas: 1000

‘Acompanhamento e auxílio
ao projeto CooperTropas’
Este projeto visa o gerenciamento e aperfeiçoamento produtivo
bem como tecnológico. 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 de
carne bovina de qualidade para todo o estado.

Área Temática: Tecnologia/Produção
Público-alvo: Os produtores rurais participantes do projeto CooperTropas na
região serrana de Santa Catarina.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Diversas
Carga horária: 250h
Vagas: 50

Responsável: Letícia Sequinatto

Responsável: Diego de Córdova Cucco

E-mail: leticia.sequinatto@udesc.br

E-mail: gmg.ceo@udesc.br

Telefone: (49) 3289-9184

Telefone: (49) 9880-77743

Período de inscrição: 01/03/2017 a 31/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017

53

CARTA DE SERVIÇOS 2017/1

Sul Catarinense
54

CARTA DE SERVIÇOS 2017/1

Comunicação com a
Sociedade pelo Rádio

EstimulAção A Criança em Foco

O projeto visa promover a democratização da comunicação, disponibilizando novas produções do conhecimento da academia, através do Programa “Nas
Entrelinhas” pela Rádio Udesc FM. Serão programas de rádio semanais de 15
minutos para a publicação e o debate de questões sócio-econômico-políticas,
envolvendo a academia e a sociedade. Envolve a administração pública e suas
implicações sociais. ‘Nas entrelinhas’ tem a intenção de dar visibilidade para a
gestão dos serviços públicos.

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

Área Temática: Comunicação
Público-alvo: Pesquisadores, professores, estudantes e formadores de opinião
pública, além de ouvintes em geral.
Período de realização: 01/03/2017 a 01/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 3600h
Vagas: 200

Área Temática: Saúde
Público-alvo: Recém-nascidos (bebês até 28 dias), lactentes (bebês até 18 meses)
e pais ou responsáveis.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 20h
Vagas: 10

Responsável: Enio Luiz Spaniol

Responsáveis: Dayane Montemezzo, Anelise Sonza e Luciana Sanada

E-mail: elspnl@yahoo.com.br

E-mail: dayane.montemezzo@udesc.br

Telefone: (48) 9961-79137

Telefone: (48) 3664-8657

Período de inscrição: 01/03/2017 a 01/04/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/06/2017
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Dança para a Comunidade
Oferecer aulas de dança gratuitas de diversas modalidades como dança de
salão e dança mix. Em geral, são encontros de 1 hora duas vezes por semana
em que cada modalidade será desenvolvida de acordo com metologia própria.
O objetivo e aproximar a cultura e a dança dos moradores de Laguna de forma
acessível e gratuita.

Área Temática: Cultura
Público-alvo: Moradores de Laguna e região. Pessoas com vontade de fazer
atividade física ou aprender a dançar.
Período de realização: 03/04/2017 a 30/06/2017
Cidade: Laguna
Carga horária: 32h
Vagas: 40

Cultivando Gente Boa
O programa de extensão Cultivando Gente Boa propõe a estruturação de
uma ação de “Educação e Conscientização Ambiental” em escolas, associações
e colônias dos pescadores. O intuito é buscar por meio de cursos e encontros
a mobilização comunitária através do resgate da identidade e valores intrínsecos aos pescadores a respeito do ambiente, recursos pesqueiros e da pesca
artesanal.

Área Temática: Meio ambiente
Público-alvo: Pescadores e pescadoras da região de Laguna/SC, alunos , técnicos
e professores dos CERES.
Período de realização: 06/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Laguna
Carga horária: 300h
Vagas: 250

Responsável: Eric Zettermann Dias de Azevedo

Responsável: Micheli Cristina Thomas

E-mail: dancaevidaceres@gmail.com

E-mail: michelict@gmail.com

Telefone: (48) 3647-7938

Telefone: (48) 9967-87172

Período de inscrição: 28/03/2017 a 29/03/2017

Período de inscrição: 06/03/2017 a 30/06/2017
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Esag Kids
O Programa de Extensão Esag Kids tem como seu público-alvo crianças entre 8 e 12 anos. Com uma abordagem lúdica, desenvolve noções de empreendedorismo e inovação, auxiliando a criar uma cultura de inovação para estudantes
desde as fases iniciais de sua formação. A Esag Kids desenvolveu a metodologia
Canvas Kids, uma abordagem simplificada de avaliação de planejamento e
criação de Startup.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Crianças com idade entre 8 e 12 anos de escolas públicas, privadas,
Terceiro Setor e Associações.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017
Cidade: Florianópolis
Carga horária: 3h
Vagas: 30

Coproduzindo o Controle
em São José - Ano III
O Projeto Coproduzindo o Controle em São José - Ano III 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. Objetivos específicos: ministrar aulas para crianças do ensino
fundamental da rede pública sobre ética e cidadania.

Área Temática: Educação
Público-alvo: Crianças do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental de Escolas Públicas de São José e Florianópolis.
Período de realização: 01/06/2017 a 30/06/2017
Cidade: São José
Carga horária: 30h
Vagas: 100

Responsável: Eduardo Jara

Responsável: Emiliana Debetir de Oliveira

E-mail: esagkids@gmail.com

E-mail: emiliana00@hotmail.com

Telefone: (48) 9969-26862

Telefone: (48) 9962-20223

Período de inscrição: 01/03/2017 a 01/06/2017

Período de inscrição: 03/04/2017 a 28/04/2017
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Vale do Itajaí
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Desenvolvimento de Pensamento Computacional em Alunos de Ensino Fundamental e Médio por meio da Robótica
Esse projeto irá proporcionar que docentes do ensino fundamental e médio
para aprender o pensamento computacional por meio da robótica para que
possam multiplicar os conhecimentos adquiridos para seus alunos nas escolas
em que trabalham. O curso será ofertado em duas turmas com aulas ofertadas
semanalmente.

Projeto Aprendizado de Lógica Computacional de Forma Lúdica para Jovens
Esse projeto irá permitir que alunos do ensino fundamental aprendam
lógica de programação de forma lúdica por meio do desenvolvimento de jogos
com a ferramenta Scratch. O curso será ofertado em duas turmas com aulas
semanais. O planejamento será realizado no mês de março de 2017 e as aulas
ocorrerão no período de 22/maio/2017 à 30/junho/2017.

Área Temática: Comunicação

Área Temática: Tecnologia/Produção

Público-alvo: Alunos de escolas de ensino básico, médio, técnico e EJA.

Público-alvo: Professores de escolas do ensino fundamental, médio e técnico.

Período de realização: 22/05/2017 a 30/06/2017

Período de realização: 03/04/2017 a 13/05/2017

Cidade: Ibirama

Cidade: Ibirama

Carga horária: 516h

Carga horária: 514h

Vagas: 40

Vagas: 40

Responsável: Paolo Moser

Responsável: Marcelo de Souza

E-mail: paolo.moser@udesc.br

E-mail: marcelo.desouza@udesc.br

Telefone: (47) 3357-8460

Telefone: (47) 3357-8460

Período de inscrição: 01/03/2017 a 03/04/2017

Período de inscrição: 01/05/2017 a 22/05/2017
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Cesfi Social
O programa CESFI SOCIAL objetiva materializar um dispositivo de coleta
de resíduos recicláveis. O protótipo atenderá os princípios de ergonomia e de
mobilidade urbana e será um passo fundamental para ampliar o leque de atuação desta categoria profissional, em especial na cadeia produtiva da reciclagem,
traduzindo-se em oportunidades de geração de renda e de negócios.

Área Temática: Meio Ambiente
Público-alvo: Catadores de recicláveis, lideranças comunitárias, agentes de
fiscalização sanitário.
Período de realização: 01/03/2017 a 30/06/2017

Roda de conversa sobre
Imposto de Renda Pessoa Física
Discussão sobre o preenchimento do ajuste anual do Imposto de renda
que deve ser efetuado pelas pessoas físicas e enviada para a Receita Federal do
Brasil. Neste encontro serão abordados os principais temas da DIRPJ, tais com:
Pessoas obrigadas, deduções, cálculo, bens a serem declarados, dentre outros.
Também será abordado a forma e valores que podem ser destinados para o FIA Fundo da Infância e Adolescência.

Área Temática: Trabalho

Cidade: Balneário Camboriú

Público-alvo: Contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física; empresários;
gestores do FIA.

Carga horária: 2000h

Período de realização: 14/03/2017 a 14/03/2017

Vagas: 10

Cidade: Ibirama
Carga horária: 2h
Vagas: 110

Responsável: Oséias Alves Pessoa

Responsável: Sérgio Marian

E-mail: oseias.pessoa@udesc.br

E-mail: sergio.marian@udesc.br

Telefone: (47) 9991-45935

Telefone: (47) 3357-8400

Período de inscrição: 01/03/2017 a 30/03/2017

Período de inscrição: 01/03/2017 a 12/03/2017
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Carta de Serviços ao Cidadão Extensão 2017/1
CAV
Centro de Ciências Agroveterinárias
Av. Luiz de Camões, 2009
Conta Dinheiro, Lages/SC
(49) 3289-9100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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