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A Udesc aplicou as provas do Vestibular de Verão 2017 
na manhã e na tarde do último domingo, 27, em Balneário 
Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, La-
ges, Laguna, Palhoça e São Bento do Sul.

A lista dos aprovados na primeira chamada será publi-
cada em 13 de dezembro, assim como a consulta do de-
sempenho individual dos candidatos. As aulas dos novos 
acadêmicos começarão em fevereiro.

Nas provas de domingo, os vestibulandos tiveram de 
fazer cem questões, sendo 14 de Biologia, 14 de Matemá-

tica, 14 de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e oito 
de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) de manhã; e 14 
de Física, 14 de Química, 11 de História e 11 de Geografi a à 
tarde, além da redação.

Segundo a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
(Covest), dos 12.305 candidatos inscritos em 49 cursos pre-
senciais da seleção, 1.934 não compareceram aos locais de 
prova, o que gerou um índice de abstenção de 15,87%.

As provas também foram aplicadas para 114 detentos: 
77 homens e 11 mulheres do Complexo Penitenciário de 
Florianópolis e 26 homens da Penitenciária Industrial Juce-
mar Cesconetto, em Joinville.

Vagas gratuitas

Ao todo, 1.281 vagas estão em disputa nesta edição, 
o que representa 75% do total para o primeiro semestre 
de 2017, pois o restante será preenchido pelo Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu), com notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Mais informações podem ser obtidas com a Covest pe-
los telefones (48) 3664-8089, 8090, 8091 e 8092, das 13h às 
19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.

Resultado do Vestibular de Verão da Udesc 
será divulgado em 13 de dezembro

Professor de Administração lança livro 
sobre educação superior no Brasil

O livro “503 dúvidas para você tirar sobre a educação 
superior no Brasil”, do professor Mário César Barreto Mo-
raes, do Departamento de Administração da Udesc Esag, 
foi lançado na segunda-feira, 28, em Florianópolis. A obra 
está organizada em tópicos objetivos e sintéticos, reunin-
do curiosidades e esclarecendo dúvidas sobre a educação 
superior. Com mais de 30 anos na área, o autor é membro 
de comissões e órgãos ligados ao Ministério da Educação 
(MEC) e conselheiro da Associação Nacional dos Cursos 
de Graduação em Administração (Angrad) e do Conselho 
Estadual de Educação (CEE/SC).
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Provas ocorreram em nove 
municípios de Santa Catarina

Autor tem mais de 30 
anos de atuação na área
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Especialização em Engenharia de Software 
está com 25 vagas abertas em Ibirama 

Inscrições de Joinville para Mestrado 
em Química começam na segunda

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), aprovou a 
criação do Mestrado Profi ssional em Enfermagem na Atenção 
Primária à Saúde, com oferta pela Udesc Oeste. O curso será 
realizado em Chapecó e começará em agosto de 2017, com 24 
meses de duração, 12 disciplinas e dez vagas para a primeira 
turma. O conteúdo das aulas será ministrado por 12 professo-
res da Udesc Oeste. 

O mestrado atuará em duas linhas de pesquisa. Uma delas 
será Tecnologias do Cuidado, que buscará investigar, aprimorar 
e produzir conhecimento e tecnologias para o cuidado em práti-
cas avançadas de enfermagem. A outra linha será Gestão do Tra-
balho e Educação em Saúde, que desenvolverá a autonomia e o 
fortalecimento da tomada de decisão do enfermeiro na solução 
de problemas e na promoção da saúde. 

A coordenação do Mestrado Acadêmico em Química 
Aplicada da Udesc Joinville anunciou o prazo de inscrições do 
curso para o primeiro semestre de 2017. Os candidatos deve-
rão realizar a inscrição entre 5 de dezembro e 23 de janeiro. 
O mestrado tem duração de dois anos e é voltado a gradua-
dos e formandos em Química ou áreas afins. Dez vagas são 
oferecidas para o curso, que é totalmente gratuito e ainda 
tem possibilidade de bolsa de estudos para os primeiros co-
locados na seleção. As inscrições deverão ser realizadas em 
http://www.cct.udesc.br/?idFormulario=212.

Estão abertas 25 vagas da Especialização em Enge-
nharia de Software da Udesc Ibirama. Podem se inscrever 
candidatos com graduação em Ciências da Computação, 
Sistemas de Informação, Tecnologia em Banco de Dados, 
Redes ou Processamento de Dados, Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Telecomunicações ou outros cursos afi ns.

De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas 
nos dias úteis até 13 de dezembro e depois entre 16 e 27 
de janeiro, na Secretaria de Ensino de Graduação e Pós-
-Graduação da Udesc Ibirama, na Rua Dr. Getúlio Vargas, 
nº 2.822, Bairro Bela Vista, ou enviadas via Sedex.

Capes aprova Mestrado Profi ssional 
em Enfermagem para Chapecó
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Primeira turma começará 
em agosto de 2017

Curso de pós-graduação 
oferece dez vagas

Inscrições podem ser 
feitas pessoalmente 

ou pelo correio
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A Fundação Escola de Governo (ENA) e a Udesc Esag 
elaboraram o Programa Residência em Gestão Municipal 
para qualifi car a administração pública, alocando especia-
listas em gestão para auxiliar no planejamento e na exe-
cução de projetos estratégicos para os municípios. Voltada 
às prefeituras catarinenses, a iniciativa foi apresentada há 
duas semanas para gestores municipais, representantes de 
organizações parceiras e da comunidade acadêmica.

“A meta é assinar termos de adesão com dez prefeituras. 
A comissão de seleção será formada por membros da ENA, 
professores da Udesc Esag e representantes das prefeituras 
e das instituições parceiras. Os especialistas residentes se-
rão selecionados em fevereiro e ingressarão nas prefeituras 
em março de 2017”, afi rmou a presidente da Fundação ENA, 
Junia Soares. Mais informações pelo site www.enabrasil.
sc.gov.br e pelo e-mail prgm@enabrasil.sc.gov.br.

Ação com Justiça Eleitoral

A residência é um dos eixos do Projeto Qualifi ca Man-
dato de Excelência, segunda etapa do programa de qua-
lifi cação de candidatos e eleitos promovido em parceria 
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC), pela Udesc e por 
diversas outras instituições. A assinatura do convênio para 
o projeto ocorreu no Plenário da Assembleia Legislativa 
(Alesc), em 23 de novembro, com a presença de represen-
tantes das entidades envolvidas.

O pró-reitor de Planejamento da Udesc, Leonardo Sec-
chi, destacou que, com o projeto, Santa Catarina sai nova-
mente na frente dos demais estados: “SC dá exemplo na 
qualidade de vida, na alfabetização e em tantas outras áre-
as. Está na hora de assumirmos o protagonismo nessa área 
e darmos exemplo ao Brasil”.

Professores e estudantes do Programa de Pós-Gradu-
ação em Ciência do Solo da Udesc Lages participaram da 
20ª Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo 
e da Água, entre 20 e 24 de novembro, em Foz do Iguaçu 
(PR), e receberam o prêmio de melhor trabalho científi co 
na categoria “Fertilidade do solo e nutrição de plantas”. 

O trabalho “Utilização de dejeto líquido suíno na pro-
dução de milho em alta densidade” foi produzido por cin-
co estudantes: os doutorandos Caroline da Silveira, Diego 
Roters e Wagner Sacomori, o mestrando Gustavo de Oli-
veira e o acadêmico de Agronomia Walter Borges Junior. 

A pesquisa foi orientada pelo professor Álvaro Mafra. 
Realizado com o tema “O solo sob ameaça: conexões ne-
cessárias ao manejo e conservação da água”, o encontro 
reuniu estudantes, professores, pesquisadores, represen-

tantes de empresas e da administração pública de todo o 
País. Foram apresentados novos conhecimentos científi -
cos com cunho educacional, novas tecnologias e aspectos 
legais da conservação do solo. 

Udesc promove iniciativas para qualifi car 
gestão municipal e candidatos eleitos

Pesquisa é premiada em evento nacional sobre 
manejo e conservação do solo e da água
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Convênio para mandatos 
foi assinado no dia 23

Trinta estudantes da 
pós da Udesc Lages 

apresentaram trabalhos
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EXPEDIENTE

Grupo de pesquisa da Udesc promove evento sobre nanossegurança na próxima terça

Secretarias de Saúde podem participar 
de seleção de boas práticas até dia 10
A Udesc Ce� d está promovendo a primeira edição da 
seleção “Boas práticas em atividade física na saúde 
pública de Santa Catarina”, que pretende divulgar in-
tervenções em atividades físicas implementadas por 
secretarias de Saúde de municípios catarinenses. Con-
forme o edital, o prazo para se inscrever � cará aberto 
até 10 de dezembro. O regulamento e o formulário de 
inscrição estão na página do Laboratório de Gerontolo-
gia (Lager), da Udesc Ce� d, responsável pela iniciativa: 
www.ce� d.udesc.br/lager.

Inscrições para formação complementar em Administração terminam nesta sexta
Foram prorrogadas até sexta-feira, 2, as inscrições para o pro-
grama de extensão Esag Sênior, que oferece Formação Com-
plementar em Administração para maiores de 45 anos em 
Florianópolis. O procedimento deve ser feito pessoalmente 
na coordenação do curso, no andar térreo da Udesc Esag, no 
Bairro Itacorubi, entre 14h e 18h. Gratuito e com um ano de 
duração, o programa tem 50 vagas e prevê aulas a partir de 
março de 2017, três vezes por semana (segunda, quarta e sex-
ta-feira, das 14h às 17h40), além de atividades complementa-
res que aprofundem os conhecimentos adquiridos em sala.

O Laboratório de Tecnologias de Gestão do Mestrado Pro� ssio-
nal em Administração (Labges), da Udesc Esag, promoverá na 
terça-feira, 6, o workshop “O futuro da nanossegurança no Brasil”, 
voltado a representantes de empresas e organizações que atu-
am com nanotecnologia, acadêmicos, pesquisadores e demais 
interessados no tema. Gratuito, o evento iniciará às 9h, na Sala 
8 da Udesc Esag, em Florianópolis. As inscrições são limitadas e 
devem ser feitas pelo site http://apinano.org.br/workshop2016/. 
O evento integra o projeto de pesquisa “Desenvolvimento em 
rede de normas e procedimentos para etiquetagem de produ-
tos com nanotecnologia seguros e sustentáveis”.  Segundo o 
coordenador do Labges, Carlos Roberto De Rolt, o workshop 
visa “apresentar o modelo de avaliação da nanossegurança re-
sultante do projeto de pesquisa, discutir os esforços na regula-
mentação da nanotecnologia, o modelo de negócios e a gestão 

do processo de certi� cação de produtos e apresentar cases em-
presariais sobre segurança como diferencial competitivo”.
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