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Palavra do Reitor

AUniversidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), com a finalidade de aproximar seus 
pesquisadores e tornar mais visível o conhe-

cimento da pesquisa realizada nos últimos anos, re-
solveu lançar o Catálogo dos Grupos de Pesquisa para 
dar maior transparência da produção científica dos 141 
grupos certificados pela instituição no Diretório dos 
Grupos de Pesquisa no Brasil - CNPq. O objetivo é dis-
ponibilizar informações básicas das atividades de pes-
quisa para estimular a comunicação com grupos e co-
munidades científicas do país e do exterior. 

Os grupos certificados estão distribuídos nas 
grandes áreas de conhecimento com: 34 na área de 
linguística, letras e artes; 32 de engenharias; 26 de 
ciências agrárias; 22 de ciências humanas; 10 de ciên-
cias da saúde; 18 de ciências sociais aplicadas; 8 de 
ciências exatas e da terra; e 2 de ciências biológicas.

A qualificação dos professores, aliada ao aumento 
da captação de recursos, com apoio da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG, fortaleceu a pes-
quisa e, consequentemente, aumentou as publicações 
em periódicos indexados, possibilitando a abertura de 
novos programas de pós-graduação. Vale ressaltar que 
a pós-graduação stricto sensu na Udesc começou em 
1995 e hoje possui 21 programas, com 22 cursos de 
mestrado e sete de doutorado, sendo que metade de-
les foram criados nos últimos três anos. 

Para a execução desses programas, a Udesc 
conta, atualmente, com 426 professores doutores, 
249 mestres e 38 especialistas, ou seja, 92% de nos-
sos professores são mestres e/ou doutores e outros 
7% já realizaram estágio pós-doutoral. 
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A cada ano, vem crescendo na Instituição o nú-
mero de trabalhos de conclusão de curso, disserta-
ções, teses e projetos de pesquisa, refletindo o em-
penho dos pesquisadores. A relevância dos grupos 
de pesquisa na produção científica atual reside, prin-
cipalmente, no fato de que a educação é compreen-
dida como um processo de aprendizagem, no qual 
o conhecimento é construído coletivamente por meio 
de ações conjuntas, o que possibilita, também, a inte-
ração entre diferentes áreas do saber. 

Para exemplificar o comprometimento com a pes-
quisa, a UDESC disponibiliza, com recursos próprios, 
298 bolsas de Iniciação Científica e 112 bolsas do Pro-
grama de Monitoria de Pós-graduação.  Aliado a esse 
esforço, a Universidade tem se empenhado na capta-
ção de recursos externos para fomentar os projetos de 
pesquisa desenvolvidos em seus laboratórios.

Esperamos que a produção científica dos 141 gru-
pos, atualmente certificados no Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no Brasil - CNPq, continue atuando de forma 
engajada e responsável, acompanhando a evolução dos 
tempos e que contribua, cada vez mais, para a aquisição 
de novos saberes. Esse empenho tem como meta res-
ponder satisfatoriamente aos anseios da sociedade.

Prof. Dr. Antonio Heronaldo de Sousa
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líder do GruPo

•  Adelar Mantovani
mantovani@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Alexandre Ferreira de Macedo
•  Ana Carolina da Silva
•  Luciana Magda de Oliveira
•  Maria Teresa Mattos Aranha
•  Pedro Higuchi
•  Pedro Volkmer de Castilho

linHAS de PeSquiSA

•  Diversidade Genética de Espécies 
Vegetais e Animais

•  Caracterização da Flora e Fauna de 
Ambientes Campestres e Florestais

Uso e Conservação  
de Recursos Florestais
certificAdo eM 19 de noVeMbro de 2007

Ouso dos recursos naturais historicamente 
tem sido predominantemente predatório, 
resultando na queda drástica dos 

estoques, associado a uma baixa reposição. 
Esse cenário tem despertado segmento de 
pesquisa e tecnologia para desenvolvimento 
de processos de uso sustentável dos recursos 
naturais. No entanto, o atual conhecimento 
ainda não permite o controle e avaliação de 
muitas atividades ditas como sustentáveis, 
pois as intrincadas cadeias que mantém o 
equilíbrio dos ecossistemas são frágeis e 
de difícil entendimento e experimentação. 
Nesse sentido, o grupo de pesquisa tem 
trabalhado para avançar no entendimento do 
ecossistema de fragmentos florestais com 
vistas a sua utilização e conservação, de 
maneira a valorar esses fragmentos para que 
eles possam ser preservados e ampliados.

líder do GruPo

•  Alexsandro Bayestorff da Cunha
a2abc@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Martha Andreia Brand
•  Polliana D´Angelo Rios
•  Rodrigo Figueiredo Terezo

linHAS de PeSquiSA

•  Tecnologia da Madeira
•  Biomassa e Energia

Qualidade 
e Utilização 
de Recursos 
Florestais e 
Ambientais
certificAdo eM 26 de MAio de 2010

Grupo de Pesquisa da 
Área de Tecnologia da 
Madeira do Curso de 

Engenharia Florestal do Centro 
de Ciências Agroveterinárias 
da Universidade do Estado 
de Santa Catarina; o qual é 
composto por pesquisadores 
voltados a utilização racional 
dos recursos florestais através 
das áreas de energia e 
caracterização de materiais.

lídereS do GruPo

•  Alceu Mezzalira
a2am@cav.udesc.br

•  Luiz Claudio Miletti
luiz.miletti@pq.cnpq.br

PeSquiSAdoreS

•  Arnaldo Diniz Vieira
•   Fabiana Forell
•  Fabiano Carminatti Zago
•  Fabrício Desconsi Mozzaquatro
•  Joana Claudia Mezzalira

linHAS de PeSquiSA

•  Bioquímica
•  Biologia Molecular
•  Reprodução Animal 

Biorean/CAV
certificAdo eM 25 de noVeMbro de 2008

As linhas de trabalho do grupo 
contemplam a fisiologia, bioquímica, 
biologia molecular dos eventos 

relacionados à reprodução animal, 
bem como as biotécnicas vinculadas 
à reprodução animal. Dos trabalhos já 
desenvolvidos ou em desenvolvimento 
cumpre destacar a significativa repercussão 
do nascimento dos primeiros bezerros 
gerados a partir de oócito criopreservado, 
em 2001, bem como o nascimento do 
primeiro clone bovino do Sul do país em 
2008, sendo o primeiro a ser produzido 
pela tecnologia "handmade cloning".

líder do GruPo

•  André Felipe Hess
 a2afh@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Geedre Adriano Borsoi
•  João Fert Neto
•  Luciana Magda de Oliveira
•  Marcos Benedito Schimalski

linHAS de PeSquiSA

•  Geociências Aplicada 
ao Setor Florestal 

•  Manejo de Florestas 
Naturais e Plantadas

•  Silvicultura de Espécies 
Nativas e Exóticas

Silvicultura e 
Manejo Florestal
certificAdo eM 16 de MAio de 2011

Desenvolver pesquisas referentes 
ao manejo e implantação de 
florestas nativas e exóticas, 

visando o rendimento sustentável e 
uso múltiplo dos recursos naturais, 
contribuindo para o crescimento 
do conhecimento científico, ética e 
o bem estar social das populações 
envolvidas no entorno das florestas.

Ciências AgráriasCiências Agrárias
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lídereS do GruPo

•  Célio Orli Cardoso
a2coc@cav.udesc.br

•  Olívio José Soccol
a2ojs@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Mário Nestor Ullmann
•  Lineu Neiva Rodrigues
•   David Jose Miquelluti
•  Carlos Augusto de Paiva Sampaio

linHAS de PeSquiSA

•  Agrometeorologia e Ambiência: 
Monitoramento, Análise, Modelagem e 
Simulação das Relações água-solo-planta-
atmosfera; Ambiência Vegetal e Animal

•  Hidrologia Aplicada: Planejamento 
e Manejo de Recursos Hídricos

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiência
certificAdo eM 6 de MAio de 2003

OGrupo de pesquisa 
Engenharia Agrícola e 
Ambiência, da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
teve início com alguns professores 
do Departamento de Engenharia 
Rural do Curso de Agronomia que 
vinham desenvolvendo pesquisas 
já há algum tempo nas áreas de 
Hidráulica, Hidrologia e Irrigação, e 
tem focalizado sua atuação dentro de 
três objetivos: formação de futuros 
pesquisadores (o grupo já formou 
vários acadêmicos em Agronomia, 
que continuaram atuando na área 
da Engenharia, tanto na assistência 
técnica de empresas de extensão 
ou mesmo na pesquisa científica 
e no ensino superior, sempre com 
destaque); desenvolvimento de 
pesquisa científica básica e pesquisa 
aplicada relacionadas às ciências 
agrárias (o grupo já publicou vários 
artigos científicos e jornalísticos nas 
mais variadas áreas da engenharia 
agrícola entre outras). As principais 
linhas de pesquisa do grupo são: 
Agrometeorologia, Hidrologia e 
Ambiência; Mecanização Agrícola e 
Agricultura de Precisão; Sistemas de 
Informações Geográficas; Modelagem 
e Simulação da Produção Vegetal e 
Hidráulica, Planejamento e Manejo da 
Irrigação. As informações geradas nas 
pesquisas do grupo são difundidas 
aos demais alunos do curso de 
Agronomia mediante palestras ou 
por ocasião das aulas ministradas 
pelos vários professores do grupo, 
bem como, são disponibilizadas 
a toda comunidade científica 
por meio de artigos científicos 

publicados em periódicos de circulação nacional 
e internacional ou em anais de diversos 
congressos nas áreas relacionadas acima. 
Além das informações técnicas, o grupo tem 
efetiva participação no desenvolvimento de 
novas tecnologias e procedimentos práticos 
que são disponibilizados aos agricultores da 
região para subsidiá-los em suas tomadas 
de decisões visando minimizar seus custos, 
maximizar seus lucros e otimizar a produção 
com ênfase na sustentabilidade dos sistemas de 
produção e preservação dos recursos naturais. 
As ações deste grupo também contemplam 
os suportes técnicos para outros grupos.

linHAS de PeSquiSA

•  Nutrição
•  Manejo Animal
•  Forragicultura 

Nutrição Animal 
e Pastagens
certificAdo eM 12 de AGoSto de 2009

Ogrupo de Nutrição Animal 
e Pastagens da UDESC 
foi oficialmente criado 

em 2009 e contempla uma linha 
de pesquisa: Nutrição, Manejo 
Animal e Forragicultura. A linha é 
vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência Animal 
(Mestrado/Doutorado). Desde 
sua criação o grupo já titulou 10 
mestres e atualmente possui sob 
orientação direta oito alunos de 
Mestrado e três de Doutorado. 
Nos últimos três anos, o grupo 
publicou 18 artigos científicos em 
periódicos indexados e diversos 
resumos em eventos científicos 
nacionais e internacionais. Além 
dos artigos publicados, existe em 
fase de publicação/tramitação 
outros 9 artigos. O grupo também 
faz parte de dois projetos 
REPENSA, aprovados no CNPq, 
e em fase de execução junto a 
outras instituições como UFSM e 
UFRGS. Também participa de um 
projeto, CAPES-COFECUB, sendo 
que um de seus membros já 
realizou uma missão de trabalho 
na França em 2011. Há forte 
cooperação com a EPAGRI onde 1 
aluno já desenvolveu Dissertação 
de Mestrado na unidade de 
Ituporanga e, atualmente, outros 
dois alunos desenvolvem seus 
trabalhos de campo também 
nessa unidade. O grupo também 

lídereS do GruPo

•  André Fischer Sbrissia
sbrissia@cav.udesc.br

•  Henrique Mendonça Nunes Ribeiro Filho
a2hrf@cav.udesc.br

mantém cooperação de trabalho com 
a EMBRAPA-Pecuária Sul (Bagé) aonde 
alunos têm realizado parte das análises 
laboratoriais de seus experimentos 
de dissertação e tese, principalmente 
com n-alcanos, além da EMBRAPA-
Gado de Corte (Campo Grande) local 
em que um aluno de Mestrado está 
atualmente desenvolvendo suas 
atividades de coleta de dados. 

Ciências AgráriasCiências Agrárias
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lídereS do GruPo

•  André Thaler Neto
thaler@cav.udesc.br

•  Carlos André da Veiga Lima Rosa
pesca.ceres@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Ivan Pedro de Oliveira Gomes
•  José Cristani

linHAS de PeSquiSA

•  Genética e Melhoramento Animal 
•  Nutrição, Manejo Animal 

e Forragicultura 

Produção Animal
certificAdo eM 6 de MAio de 2003

As pesquisas conduzidas pelo grupo de 
pesquisa Produção Animal visam em primeira 
linha o desenvolvimento de tecnologias que 

permitam uma exploração mais racional das principais 
espécies animais de importância econômica, em 
especial para o Estado de Santa Catarina. Objetiva-se 
aumentar a rentabilidade do produtor sem negligenciar 
aspectos relacionados ao impacto ambiental e a 
sustentabilidade dos sistemas de produção a longo 
prazo. A segurança e a qualidade do produto final 
também são considerados. São desenvolvidas, 
ainda, pesquisas básicas nas áreas de nutrição, 
genética e melhoramento animal. Esses trabalhos 
objetivam servir como suporte metodológico e 
melhorar a compreensão dos resultados obtidos 
em trabalhos desenvolvidos por pesquisadores 
do grupo e da comunidade científica em geral.

lídereS do GruPo

•  Dilmar Baretta
dilmar.baretta@udesc.br

•  Aleksandro Schafer da Silva
aleksandro_ss@yahoo.com.br

PeSquiSAdoreS

•  Alexandre Tadeu Paulino
•  Alvaro Luiz Mafra
•  Diovani Paiano
•  Elke Jurandy Bran Nogueira Cardoso
•    Flávio José Simioni
•  Osmar Klauberg Filho
•    Sidney Luiz Stürmer
•  Siu Mui Tsai

linHAS de PeSquiSA

•   Indicadores de Qualidade do Solo, 
Controle Biológico e Ecotoxicologia 

•  Relação Clima-Solo-Planta e Animal 

Solos e 
Sustentabilidade
certificAdo eM 10 de AGoSto de 2009

Ogrupo tem pesquisadores 
e instituições nacionais e 
internacionais envolvidos.

líder do GruPo

•  Mere Érika Saito
mere@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Ademar Luiz Dallabrida
•  Cláudio Roberto Scabelo Mattoso
•  Joandes Henrique Fonteque
•    Suzane Lilian Beier

Patologia Clínica 
Veterinária - 
CAV/UDESC
certificAdo eM 26 de MArço de 2009

Pesquisas na área de Patologia Clínica 
Veterinária abordando aspectos 
fisiológicos e fisiopatológicos 

de aspectos clínicos e laboratoriais de 
animais domésticos e não domésticos. linHAS de PeSquiSA

•  Aspectos Clínicos e Laboratoriais de 
Animais Domésticos e não Domésticos 

•  Valores Hematológicos e Bioquímicos de 
Animais Domésticos e não Domésticos

lídereS do GruPo

•  Dimas Estrásulas de Oliveira
dimas.oliveira@udesc.br

•  Rogério Ferreira
rferreira.sul@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Marco Antonio Sundfeld da Gama
•  Leandro Sâmia Lopes
•  Fabio de Araújo Pedron
•  Diego de Córdova Cucco
•  Clayton Quirino Mendes

Nutrição, Metabolismo 
e Reprodução Animal 
certificAdo eM 19 de noVeMbro de 2007

Oestudo de nutrientes bioativos como os 
lipídios são importantes em função dos 
mesmos estarem envolvidos regulando 

vários aspectos do metabolismo animal tais como na 
síntese de hormônios envolvidos no ciclo reprodutivo, 
na síntese de componentes do leite, como a gordura. 
Além disso, com o avanço do esclarecimento da 
população da relação existente entre os alimentos que 
são consumidos e a saúde humana, o entendimento 
de como é possível alterar os produtos oriundos 
de ruminantes como o leite, através da nutrição 
diferenciada dos animais pode ser fundamental por 
permitir melhorias na prevenção de doenças. Outro 
aspecto importante é sobre o próprio metabolismo 
dos animais onde, através da manipulação da dieta, 
pode-se tentar particionar os nutrientes dentro do 
organismo melhorando o desempenho animal.

linHAS de PeSquiSA

•   Composição de Produto Animal e a Saúde Humana 
•  Metabolismo de Lipídeos 

Ciências AgráriasCiências Agrárias
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lídereS do GruPo

•  Daniel Iunes Raimann
daniel.raimann@udesc.br

•   Rosemario Barichello
rosemario.barichello@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Soeli Francisca Mazzini Monte Blanco
•  Lucíola Bagatini
•  Luciano Emilio Hack
•  Liziane Schittler
•  Cleuzir da Luz
•  Adriana Dervanoski Da Luz

linHAS de PeSquiSA

•  Ciência e Tecnologia de Alimentos 
•  Engenharia de Processos na 

Indústria de Alimentos

Engenharia de Alimentos
certificAdo eM 13 de JunHo de 2011

Há quatro anos, a Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC) instalou em 
Pinhalzinho, na região oeste do Estado 

de Santa Catarina, o curso de Engenharia 
de Alimentos. Desta forma, a universidade 
procurava sanar algumas deficiências da região, 
principalmente em relação a oferta de vagas no 
ensino superior público e gratuito. Em Pinhalzinho, 
foi instalado o curso de Engenharia de Alimentos, 
visando a formação de profissionais habilitados a 
trabalhar nas agroindústrias e junto aos pequenos 
produtores da região. Desde então, um grupo de 
professores-pesquisadores de várias áreas do 
conhecimento vêm se formando. Atualmente, 
esse grupo conta com oito professores efetivos do 
Departamento de Engenharia, sendo três doutores 
e cinco mestres. O grupo tem características 
multidisciplinares, com pesquisadores das áreas 
de Química, Física, Matemática, Química de 
Alimentos, Engenharia de Alimentos, Farmácia 
e Informática. O grupo pretende atuar junto aos 
setores produtivos da região, buscando um 
aperfeiçoamento dos processos e produtos 
relacionados à produção de alimentos.

lídereS do GruPo

•   Carlos Augusto de Paiva Sampaio
 a2caps@cav.udesc.br

•   Rodrigo Figueiredo Terezo
rterezo@hotmail.com

PeSquiSAdor

•  André Anibal Brandt

linHAS de PeSquiSA

•  Ambiência e Construções Sustentáveis 
•  Mecanização Agrícola e Bioenergia 

NEBios - Núcleo  
de Engenharia de 
Biossistemas
certificAdo eM 3 de AGoSto de 2011

Desenvolver e divulgar pesquisas e tecnologias 
voltadas para a produção sustentável em ambientes 
rural e urbano, como: materiais e equipamentos, 

sistemas e edificações sustentáveis; estruturas de silos e 
armazenagem; agricultura de precisão; biotecnologias; energia 
alternativa; água e ambiente; riscos ambientais; predição de 
fenômenos com base em pesquisas meteorológicas.

lídereS do GruPo

•  Ildegardis Bertol
a2ib@cav.udesc.br

•  Alvaro Luiz Mafra
a2alm@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  David Jose Miquelluti
•  Elói Panachuki
•  Eloy Lemos de Mello
•  Fabrício Tondello Barbosa
•  Jackson Adriano Albuquerque
•   José Mecabo Junior
•  Luciano Gebler

linHAS de PeSquiSA

•  Caracterização, Conservação 
e Uso dos Recursos Naturais

Manejo e 
Conservação de 
Solos Subtropicais 
e de Água
certificAdo eM 25 de outubro de 2007

Ogrupo atua em manejo 
e conservação do solo e 
da água. Na formação de 

recursos humanos, atua nos cursos 
de Agronomia e Engenharia Florestal, 
na graduação e pós-graduação, 
contribuindo com o primeiro Curso 
de Doutorado em Ciência do Solo 
de Santa Catarina. Em pesquisa, a 
atuação tem resultado na publicação 
de inúmeros trabalhos científicos, 
participação com destaque em 
congressos em nível nacional e 
internacional e na inserção dos 
componentes do grupo em projetos 
interinstitucionais de pesquisa na região 
Sul do Brasil. Destaca-se a participação 
e condução das seguintes pesquisas: 
biodiversidade de organismos edáficos 
e atributos físico-químicos como 
indicadores da qualidade do solo em 
Santa Catarina; relações dos produtos 
da erosão hídrica sob chuva natural 
e chuva simulada com sistemas de 
manejo do solo e com severidade das 
chuvas; relação da emissão de gases 
do efeito estufa com sistemas de 
manejo do solo; relação do potencial 
de uso do solo agrícola com atributos 
do solo. Ademais, o grupo atua em 
estudos de modelagem da erosão 
hídrica, obtendo valor para os fatores 
do modelo Equação Universal de 
Perda de Solo, nas duas versões, 
USLE e RUSLE; na quantificação de 
água, sedimentos, nutrientes de 
plantas e carbono orgânico perdidos 
pela erosão hídrica em sistemas 
agrícolas e florestais; na aplicação de 

modelos estatísticos para interpretação de dados 
de erosão do solo; no levantamento de atributos 
do solo para aplicar no planejamento de uso e 
manejo em base conservacionista quantitativa; na 
criação da Rede DEJSUI para o desenvolvimento 
de tecnologias que visem reduzir o impacto 
ambiental dos dejetos de suínos no Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina; e no uso racional do 
solo em sistemas de produção agropecuária. 
Além disso, o grupo atua em levantamento e 
proposição de valores de referência para metais 
pesados no solo; e em desenvolvimento e 
aplicação de métodos de análise quantitativa 
de dados que envolvam variáveis relacionadas 
ao solo e água. Complementarmente, informa-
se que o grupo centraliza a equipe que está 
organizando a XIXBMCSA 2012, em Lages, 
SC, um evento nacional, bienal da SBCS, o que 
mostra o reconhecimento pelo seu trabalho em 
Manejo e Conservação do Solo e da Água.

Ciências AgráriasCiências Agrárias
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lídereS do GruPo

•  Diovani Paiano
diovani@pq.cnpq.br

•  Marcel Manente Boiago
marcel.boiago@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Marcio Gonçalves da Rosa
•  Maria Luisa Appendino Nunes
•  Paulo Levi de Oliveira Carvalho
•   Leandro Sâmia Lopes
•  Dilmar Baretta
•  Denise Nunes Araujo

linHAS de PeSquiSA

•  Exigências Nutricionais e Avaliação 
de Alimentos/rações 

•  Instalações para a Produção Animal 

Bioclimatologia, 
Ambiênica, Etologia 
e Produção Animal
certificAdo eM 18 de MArço de 2009

Ogrupo aprovou junto ao Edital 
repensa o projeto de pesquisa 
intitulado: "INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE E BIODIVERSIDADE 
EDÁFICA EM SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO (VEGETAL/ANIMAL) NA 
REGIÃO OESTE CATARINENSE" em 
pareceria com o grupo de pesquisa 
em solos e sustentabilidade do 
Departamento de Zootecnia - UDESC.

líder do GruPo

•  Fabiano Zanini Salbego
fabianosalbego@yahoo.com.br

PeSquiSAdoreS

•  James Newton Bizetto 
Meira de Andrade

•  Paulo Eduardo Ferian

linHAS de PeSquiSA

•  Cirurgia Cardiotorácica 
•  Cirurgia Ortopédica e Reabilitação 
•  Clínica Cirúrgica Veterinária

Cirurgia Veterinária 
- CAV/UDESC
certificAdo eM 14 de feVereiro de 2012

Acreditamos que a real contribuição dos 
estudos desenvolvidos pelo grupo só será 
realmente avaliada pelos usuários dos 

resultados das pesquisas realizadas e divulgadas. 
Dentre os usuários destacam-se a comunidade 
acadêmica, quando usam estes conhecimentos 
para formação e reflexão, e a sociedade em geral, 
quando se beneficia da aplicação dos resultados 
das pesquisas divulgados pelo grupo, através de 
eventos, artigos, livros e relatórios. Nosso foco 
relaciona-se à cirurgia veterinária, em suas várias 
modalidades, onde procuramos desenvolver 
um trabalho voltado às necessidades sentidas 
e expressas pela comunidade. Desta forma, 
entendemos estar contribuindo para a revisão, 
revitalização ou construção do conhecimento, 
seja na área acadêmica ou profissional.

lídereS do GruPo

•  Joandes Henrique Fonteque
fonteque@cav.udesc.br

•  Vera Maria Villamil Martins
a2vmvm@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Maria do Socorro Maués Albuquerque
•    Marcos André Pisching
•    Jorge Luiz Ramella
•  Graziela Vieira
•  Edison Martins
•    Cristina Perito Cardoso
•  Arthur da Silva Mariante
•  Alexandre Floriani Ramos

linHAS de PeSquiSA

•  Recursos Genéticos Animais 
•  Saúde e Reprodução em 

Bovinos e Ovinos Crioulos 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 
em Bovinos e 
Ovinos Crioulos
certificAdo eM 17 de MArço de 2010

Ogrupo pretende preservar e 
conservar as raças crioulas de 
bovinos e ovinos na região do 

Planalto Catarinense. Além da preservação 
dessas raças ameaçadas de extinção, 
pretende-se desenvolver estudos nas 
áreas de fisiologia, endocrinologia, 
comportamento, seleção e melhoramento 
e reprodução, que até o momento não 
foram realizados. Esses estudos têm como 
objetivo tornar economicamente viável a 
criação dessas espécies em extinção.

líder do GruPo

•   Lenita de Cássia Moura Stefani
lenita-moura@hotmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Aleksandro Schafer da Silva
•  Cássia Regina Nespolo
•  Flávio José Simioni
•  Wagner Loyola

linHAS de PeSquiSA

•  Determinação dos genes de 
resistência a antimicrobianos de 
salmonelas de origem avícola 

•  Fatores Correlacionados a Incidência de 
Parasitos nos Animais Domésticos 

•  Fatores Socioeconômicos e Microbiológicos 
Ligados a Produção Leiteira no Oeste 
do Estado de Santa Catarina 

•  Vírus da Bronquite Infecciosas das 
Galinhas Clássico e Variantes 

Sanidade Animal
certificAdo eM 11 de MAio de 2011

Ogrupo Sanidade Animal do Centro 
de Educação Superior do Oeste 
(CEO) de Santa Catarina foi criado em 

2009 com o objetivo de planejar e executar 
projetos de pesquisa na área de parasitologia, 
qualidade do leite bovino e sanidade avícola. 
É constituído por professores/pesquisadores 
do próprio CEO e com colaboração de 
professores do Centro Agroveterinário (CAV) 
da UDESC em Lages. Possui ainda alunos 
de mestrado e de iniciação científica, artigos 
completos e resumos expandidos publicados 
recentemente em revistas nacionais e 
estrangeiras. O grupo tem também repercussão 
internacional com universidades americanas 
e alemãs na área de biologia molecular 
voltada para as doenças de origem avícola.

Ciências AgráriasCiências Agrárias
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lídereS do GruPo

•  Leo Rufato
a2lr@cav.udesc.br

•  Aike Anneliese Kretzschmar
a2aak@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Amauri Bogo
•  Andrea De Rossi Rufato
•  Angelo Adolfo Ruzza
•  José Itamar da Silva Boneti
•  José Luiz Petri

linHAS de PeSquiSA

•  Fisiologia e Nutrição Mineral em Frutíferas 
•  Vitivinicultura em Região de Altitude e Porta 

Enxertos para Fruticultura de Clima Temperado

Fruticultura de 
Clima Temperado 
e Vitivinicultura 
em Regiões 
de Altitude
certificAdo eM 10 de JulHo de 2006

Este grupo atua em conjunto 
desde o ano de 2005, 
desenvolvendo a fruticultura 

e a vitivinicultura no planalto 
serrano do sul do Brasil, visando o 
aprimoramento e desenvolvimento 
de modernas técnicas de manejo 
dos pomares e parreirais a fim de 
produzir frutos de alta qualidade, 
com o mínimo impacto ao meio 
ambiente. As atividades de maior 
ênfase incluem projetos na área de 
vitivinicultura, como efeito do raleio 
de cachos e da desfolha na qualidade 
da uva vinífera e do vinho e Produção 
Integrada, e na área da fruticultura de 
clima temperado, tais como técnicas 
para redução da podridão carpelar 
em macieiras, efeito da interenxertia 
em macieiras, substrato alternativo 
para propagação vegetativa de 
plantas frutíferas, utilização de poda 
verde na redução do abortamento 
floral em pereira, utilização do resíduo 
da agroindústria conserveira, entre 
outros. Além disso, o grupo visa 
promover eventos de cunho técnico-
científico aos produtores e técnicos 
do meio frutícola e vitivinícola, bem 
como aos acadêmicos de cursos 
relacionados ao agronegócio, 
visando divulgar novas tecnologias 
existentes e promover a interação 
da comunidade científica desta 
área. Propõe-se a promover 
formas de viabilizar a pequena 

propriedade frutícola e vitivinícola na região 
das serras catarinense e gaúcha, através 
de culturas alternativas, economicamente 
viáveis, de modo a incrementar a geração 
de renda da propriedade e colaborar na 
formação de recursos humanos, através 
do programa de capacitação em nível 
de mestrado em produção vegetal e 
solos, vinculado à UDESC com uma ação 
muldisciplinar e interinstitucional, em 
cooperação com a Epagri, Embrapa, UFPEL 
e Università di degli Studi di Bologna.

linHAS de PeSquiSA

•  Melhoramento de Plantas

Melhoramento  
de Plantas 
e Genética 
Molecular
certificAdo eM 13 de MArço de 2007

Omelhoramento genético 
de plantas é uma 
estratégia valiosa para 

o aumento na produtividade de 
grãos de forma sustentada e 
equilibrada. Estima-se que metade 
do incremento da produtividade 
das principais culturas 
agronômicas nos últimos 50 anos 
seja atribuída ao melhoramento 
genético, bem como, no 
ajuste das práticas de manejo 
adequadas a cada genótipo. Os 
investimentos em melhoramento 
e conservação dos recursos 
genéticos são estratégicos tanto 
sob o ponto de vista econômico 
como da segurança alimentar da 
população brasileira. Os reflexos 
destes investimentos terão 
repercussão a médio e longo 
prazo, promovendo aumentos na 
produtividade e na qualidade dos 
alimentos produzidos. Para isso, o 
grupo de pesquisa vem investindo 
na conservação de recursos 
genéticos, pré-melhoramento e 
manejo de plantas, com vistas 
a resultados de longo prazo; 
bem como no melhoramento 
de plantas e uso das modernas 
técnicas da genética molecular, 
objetivando o lançamento 
de cultivares, as quais terão 
repercussão em médio prazo. 
A integração de conhecimentos 
clássicos e tecnologias 

lídereS do GruPo

•   Jefferson Luís Meirelles Coimbra
coimbrajefferson@pq.cnpq.br

•  Altamir Frederico Guidolin 
guidolin@cav.udesc.br

avançadas exige uma interação entre 
pesquisadores de diversas áreas, bem 
como o aprofundamento das relações 
entre os diversos projetos de pesquisa. 
Dessa forma, o grupo objetiva dar uma 
resposta a crescente preocupação 
da sociedade com a sustentabilidade 
da agricultura, bem como o 
desenvolvimento de novas cultivares 
ecologicamente mais ajustadas.

Ciências AgráriasCiências Agrárias
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Desenvolvimento 
de Produtos 
Funcionais Lácteos 
e Cárneos
certificAdo eM 28 de Abril de 2009

Aregião oeste do estado 
de Santa Catarina é de 
destaque nacional em 

relação à produção de alimentos 
industrializados. O número expressivo 
de agroindústrias é importantíssimo 
para a economia regional. A 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) foi inserida nesta 
região em 2004, através do curso 
de graduação em Engenharia de 
Alimentos, com o intuito de fornecer 
profissionais de grande relevância para 
suprir necessidades das indústrias e 
contribuir com o desenvolvimento 
científico e tecnológico regional. 
O presente grupo terá como 

repercussão: a transferência 
tecnológica de novos produtos 
alimentícios funcionais de valor 
agregado produzidos a partir 
de matérias-primas pouco 
exploradas e/ou subprodutos 
para atender a demanda 
de inovação das indústrias; 
a avaliação de aspectos 
tecnológicos, ecológicos e 
genéticos de bactérias lácticas 
associadas a processos 
fermentativos com potencial no 
desenvolvimento de novos e 
melhores produtos funcionais 
com características próprias e de 
valor agregado; a interação com 
grupos de pesquisa do exterior 
no desenvolvimento científico 
dos projetos de pesquisa 
com destaque nos grupos 
do Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, Dipartimento di 
Chimica Organica e Dipartimento 
di Genetica Antropologia 
Evoluzione da Università degli 
Studi di Parma (Itália), Centro 
di Ricerca per la Produzione 
Foraggere e Lattiero-Casearie 
(Itália) e Instituto de Productos 
Làcteos de Asturias (Espanha).

líder do GruPo

•  Juliano De Dea Lindner
juliano.lindner@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Gilmar de Almeida Gomes
•  Liziane Schittler
•   Neudi José Bordignon
•  Rosa Cristina Prestes

linHAS de PeSquiSA

•  Desenvolvimento de Produtos 
Funcionais Lácteos e Cárneos

líder do GruPo

•  Sílvio Luís Rafaeli Neto
silvio@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Everton Skoronski
•  Gilmar Conte
•  Josiane Teresinha Cardoso
•  Leonardo Josoé Biffi
•  Marcos Tadeu Andrade Cordeiro
•  Valdeci José Costa
•  Valter Antonio Becegato
•  Viviane Aparecida Spinelli Schein

linHAS de PeSquiSA

•  Avaliação de Impacto Ambiental 
•  Modelagem Ambiental

Gestão de  
Recursos Naturais
certificAdo eM 17 de Abril de 2009

Ogrupo Gestão de Recursos Naturais 
do CAV/UDESC foi criado pela 
necessidade de congregar os 

pesquisadores da instituição que vêm 
abordando a questão ambiental em seus 
trabalhos de pesquisas. O objetivo deste 
grupo é pesquisar soluções que contribuam 
com a preservação ambiental ao mesmo 
tempo que promovam o desenvolvimento 
do Estado de Santa Catarina.

lídereS do GruPo

•   Weber da Silva Robazzi
wrobazzi@yahoo.com.br

•   Gilmar de Almeida Gomes 
gilmar.gomes@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Aniela Pinto Kempka
•   Liziane Schittler
•   Marcia Bär Schuster
•  Neudi José Bordignon
•  Rosa Cristina Prestes

linHAS de PeSquiSA

•  Desenvolvimento de Novos Produtos, 
Tecnologias e Impactos Ambientais 
da Produção de Alimentos 

•  Propriedades Físico-químicas, Microbiológicas 
e Biotecnológicas de Alimentos

Produção de Alimentos 
e seus Impactos 
Sociais e Ambientais
certificAdo eM 12 de Abril de 2011

Ogrupo de pesquisa "Produção de 
Alimentos e seus Impactos Sociais 
e Ambientais" tem como objetivo 

estudar as propriedades químicas e físicas 
de alimentos, investigando os fatores 
que influenciam a produção de alimentos 
buscando: 1. uma melhor formação dos 
estudantes de graduação em Engenharia 
de Alimentos e dos pesquisadores que 
trabalham na área; 2. uma maior interação 
entre pesquisa acadêmica e o setor produtivo; 
3. estudar a influência do contexto regional 
nas pesquisas básicas na área de alimentos.

Ciências AgráriasCiências Agrárias
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Viabilização da 
Aptidão Agrícola do 
Planalto Catarinense
certificAdo eM 19 de MAio de 2003

As linhas de pesquida do grupo 
foram definidas levando 
em consideração suas inter-

relações dentro da Fitotecnia e os 
elementos fundamentais para o 
sucesso das atividades agrícolas 
nesta área. O grupo, criado em 1997, 
serviu como ponto de partida para a 
implantação do Curso de Mestrado em 
Produção Vegetal, recomendado pela 
CAPES, que iniciou suas atividades 
em 2003, possuindo atualmente 
conceito 4 junto àquela agência de 
fomento. Todos os professores do 
grupo são doutores e atuam como 
professores do Curso de Mestrado em 
Produção Vegetal. Três professores 
são bolsistas de produtividade em 
pesquisa do CNPq. Dois professores 
estão também envolvidos com o curso 
em doutorado em Manejo do Solo da 
UDESC, também recomendado pela 
CAPES com conceito 4 e que iniciou 
o funcionamento em março de 2008. 
Os trabalhos na área de fisiologia e 
manejo de plantas tem contribuído 
para a melhor compreensão dos 
processos fisiológicos que controlam 
o crescimento e desenvolvimento das 
principais culturas. Esse conhecimento 

tem sido usado para identificar práticas 
de manejo que maximizem, de forma 
sustentável, a produtividade das 
espécies de importância agrícola em 
Santa Catarina. Na área de proteção 
vegetal, os trabalhos conduzidos têm 
estimulado o controle integrado de 
doenças e pragas, contribuindo para 
a diagnose e controle efetivo destes 
agentes, buscando minimizar custos 
e maximizar a eficiência e proteção do 
ambiente. Os trabalhos desenvolvidos 
com Fisiologia de Pós-Colheita têm 
propiciado conhecimento sobre os 
processos fisiológicos que acompanham 
a maturação e a senescência de 
produtos vegetais, contribuindo para 
a identificação de técnicas adequadas 
de conservação e armazenamento dos 
produtos. Todos os seis professores 
do grupo fazem parte da proposta 
enviada à CAPES para implantação do 
Doutorado em Produção Vegetal.

lídereS do GruPo

•  Luis Sangoi
a2ls@cav.udesc.br

•  Amauri Bogo
amauribogo@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Cassandro Vidal Talamini do Amarante
•  Cileide Maria Medeiros Coelho
•  Claudio Roberto Franco
•  Clovis Arruda de Souza
•   Cristiano André Steffens
•  Leonardo Bianco de Carvalho
•   Mari Inês Carissimi Boff
•  Ricardo Trezzi Casa

linHAS de PeSquiSA

•  Manejo das Culturas e 
Frutíferas, Fisiologia Vegetal 
e Tecnologia Pós-Colheita 

•   Proteção Vegetal pelo 
Controle de Doenças, 
Pragas e Plantas Daninhas

líder do GruPo

•  Thiago El Hadi Perez Fabregat
thiagofabregat@hotmail.com

PeSquiSAdor

•  Clóvis Eliseu Gewehr

Produção de 
Monogástricos
certificAdo eM 19 de outubro de 2010

Ajudar a desenvolver a 
área de produção de 
monogástricos, com 

ênfase em peixes, aves e suínos.

linHAS de PeSquiSA

•   Produção de Monogástricos

lídereS do GruPo

•  Ubirajara Maciel da Costa
bira@cav.udesc.br

•  Eliana Knackfuss Vaz
 a2ekv@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Fabiana Forell
•  Sandra Maria Ferraz
•  Vagner Miranda Portes

linHAS de PeSquiSA

•  Biologia Celular e Molecular 
•  Microbiologia

Sanidade Animal
certificAdo eM 27 de MArço de 2012

Ogrupo é formado por Doutores 
da área de Microbiologia Animal. 
Todos já possuem experiência na 

área e desenvolvem pesquisas em suas 
áreas de atuação. Também estão ligados 
ao Mestrado em Ciência Animal e possuem 
orientados de mestrado e iniciação científica.

Ciências AgráriasCiências Agrárias
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Solos Ácidos 
Subtropicais
certificAdo eM 14 de AGoSto de 2003

OGrupo de pesquisa em 
Solos Ácidos Subtropicais 
da Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC) tem 
centralizado sua atuação em três 
áreas: formação de futuros cientistas, 
desenvolvimento de pesquisa agrícola 
científica básica e pesquisa agrícola 
aplicada (experimentação agrícola). 
Até 1997, o grupo preparou um grande 
número de acadêmicos de iniciação 
científica, dos quais, grande parte, 
seguiu para cursos de mestrado e 
doutorado, no Brasil e até mesmo 
no exterior. A partir de 1997, com a 
criação do curso de mestrado em 
Solos na UDESC, o grupo começou 
a formar mestres e, recentemente, 
doutores. Na parte de pesquisa básica, 
o grupo contribuiu com vários avanços 
tecnológicos dentro da ciência do solo, 
destacando-se estudos relacionados 
com a dinâmica da matéria orgânica 
do solo, com os efeitos da calagem 
nas propriedades eletroquímicas do 
solo, com as taxas de decomposição 

de resíduos vegetais e animais, e com 
o aprofundamento do conhecimento 
da formação, gênese e manejo 
dos solos ácidos subtropicais. No 
contexto da pesquisa aplicada, o 
grupo teve participação marcante no 
desenvolvimento de novas tecnologias 
para solos ácidos subtropicais, muitas 
delas incorporadas nos pacotes 
tecnológicos de recomendação final 
para os produtores, principalmente nas 
áreas de classificação, microbiologia, 
manejo, física, química e fertilidade 
do solo. As contribuições científicas 
geradas têm sido transmitidas 
à sociedade por meio das aulas 
de gradução e de pós-graduação 
(mestrado e doutorado), palestras, 
dias de campo e congressos 
científicos nacionais e internacionais.

lídereS do GruPo

•  Paulo Roberto Ernani
paulo.ernani@pq.cnpq.br

•  Jaime Antonio de Almeida
a2jaa@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Jackson Adriano Albuquerque
•  Julio Cesar Pires Santos
•  Letícia Sequinatto
•  Luciano Colpo Gatiboni
•  Marcelo Alves Moreira
•  Mari Lucia Campos
•  Osmar Klauberg Filho
•  Paulo Cezar Cassol
•  Rogério Laus

linHAS de PeSquiSA

•   Atributos Físicos, Químicos 
e Biológicos Relacionados 
com a Sustentabilidade de 
Solos Ácidos Subtropicais 

•  Biogeoquímica de Elementos 
Químicos e Nutrição de Plantas 
em Solos Ácidos Subtropicais

Ciências Agrárias



30   UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina

|  Grupos de Pesquisa   

UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina            31

Grupos de Pesquisa |  

Ciências
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Ciências Biológicas



32   UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina

|  Grupos de Pesquisa   

UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina            33

Grupos de Pesquisa |  Ciências Biológicas

líder do GruPo

•  Luiz Claudio Miletti
luiz.miletti@pq.cnpq.br

PeSquiSAdoreS

•  Carla Ivane Ganz Vogel
•  Moacir Aluisio Torres

Bioquímica e Biologia 
Molecular - CAV/UDESC

certificAdo eM 2 de Abril de 2012

Grupo formado 
por professores/
pesquisadores da 

área de Bioquímica e Biologia 
Molecular do CAV-UDESC 
com o intuito de nuclear o 
conhecimento e estabelecer 
linhas de pesquisa que 
possam envolver os modelos 
experimentais de estudo 
de cada pesquisador.

linHAS de PeSquiSA

•   Determinação de Biomarcadores 
na Saúde e no Ambiente

|  Grupos de Pesquisa   

linHAS de PeSquiSA

•  Fisiologia do Exercício 
•  Programas de Reabilitação Cardiovascular, 

Pulmonar e Metabólica

Núcleo de 
Cardiologia e 
Medicina do 
Exercício
certificAdo eM 30 de JulHo de 2009

Ogrupo se propõe a 
desenvolver estudos sobre 
a aplicação da fisiologia 

do exercício tanto na prevenção 
e reabilitação de doenças 
cardiopulmonares e metabólicas 
(doença coronariana, hipertensão 
arterial sistêmica, doença arterial 
periférica, insuficiência cardíaca), 
pulmonares (asma brônquica 
e doença pulmonar obstrutiva 
crônica) e metabólicas (obesidade, 
diabete mellitus, dislipidemias), 
quanto no esporte competitivo. 
No que diz respeito às doenças 
crônico-degenerativas citadas, 
o grupo já vem estudando as 
repercussões de programas de 
exercício físico na prevenção 
e tratamento, assim como os 
aspectos que interferem na 
aderência a mudanças de hábitos 
de vida. Ao lado do exercício físico 
serão abordados outros aspectos 
relacionados ao estilo saudável de 
vida, que se constituem na base 
dos programas de reabilitação: 
remoção do tabagismo e drogas 
em geral, adoção de hábitos 
alimentares saudáveis e utilização 
de técnicas para o controle 
do estresse. São aspectos de 
grande relevância em termos de 
saúde pública, tendo em vista a 
prevalência e o impacto social 
e econômico destas doenças. 
Trata-se de uma abordagem 
que poderá contribuir para a 

lídereS do GruPo

•  Tales de Carvalho
tales@cardiol.br

•  Magnus Benetti
magnus.benetti@udesc.br

modificação do paradigma predominante 
na medicina brasileira, considerada 
excessivamente intervencionista, 
utilizando-se excessivamente de 
tecnologia, mas raramente atacando 
as causas dos problemas, sendo, 
portanto, bastante paliativa. Em relação 
ao treinamento desportivo, o grupo 
tem desenvolvido estudos que visam 
contribuir para minimizar o desgaste 
e aprimorar a performance do atleta. 
Eis as linhas de pesquisa: 1. Síndrome 
do coração de atleta; 2. Síndrome do 
excesso de treinamento (síndrome do 
supertreinamento); 3. Prevenção dos 
distúrbios hidroeletrolíticos, modificações 
dietéticas e suplementação alimentar 
visando melhor rendimento atlético e 
menor incidência de complicações da 
saúde; 4. Testes de avaliação de atletas.

Ciências Biológicas
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lídereS do GruPo

•  Aluisio Otavio Vargas Avila 
biomecanica@ibtec.org.br

•   Mário Cesar de Andrade
 mario.andrade@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Deyse Borges Machado
•  Maria Helena Kraeski
•  Soraia Cristina Tonon da Luz
•  Thessaly Puel de Oliveira

linHAS de PeSquiSA

•  Biomecânica dos Esportes 
•  Locomoção Humana

Biomecânica
certificAdo eM 14 de Abril de 2011

As áreas de atuação do grupo 
são a biomecânica do esporte, 
biomecânica do calçado, 

instrumentação em biomecânica, 
desenvolvimento de tecnologias para o 
esporte e biomecânica ocupacional. Os 
trabralhos são orientados para a saúde, 
segurança e conforto dos indivíduos. 
Atuamos principalmente em estudos e 
projetos da locomoção humana, avaliando 
e analisando a marcha humana, os 
pés e os calçados. Através da análise 
biomecânica, temos desenvolvido 
vários trabalhos para a análise, 
treinamento e reabilitação da marcha 
e de outras atividades de vida diária.

líder do GruPo

•  Alexandro Andrade
d2aa@hotmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Claudia Mirian de Godoy Marques
•  Magnus Benetti
•  Tales de Carvalho
•  Valmor Ramos

linHAS de PeSquiSA

•  Psicologia do Esporte: do Esporte Escolar 
ao Esporte de Alto Rendimento 

•  Psicologia do Exercício: Atividade Física e Saúde

Psicologia  
do Esporte e 
do Exercício
certificAdo eM 27 de MArço de 2008

Este grupo realiza 
investigações em 3 sub-
áreas, com diferentes níveis 

de repercussão: 1. Em Psicologia 
do Esporte investiga-se aspectos 
psicológicos da prática esportiva 
e suas implicações no rendimento 
desde o esporte participação até o 
esporte de alto desempenho. Por 
meio dos trabalhos nesta linha, o 
LAPE é credenciado pelo Ministério 
dos Esportes e pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro, englobando 
avaliações de humor, estresse, 
ansiedade, motivação, sono e 
qualidade de vida de atletas de 
diferentes modalidades esportivas. 
O LAPE integra a rede CENESP 
de excelência esportiva (CENESP/
UDESC) e avalia equipes nacionais 
que competem internacionalmente; 
2. Em Psicologia do Exercício, 
investiga-se as mesmas variáveis 
anteriores, com atenção ao 
impacto da atividade física e do 
sedentarismo sobre a saúde mental 
de escolares, trabalhadores, pessoas 
com obesidade, pessoas com 
fibromialgia, os fatores emocionais 
relacionados ao desenvolvimento 
de doenças crônico-degenerativas 
em cardiopatas, fatores psicológicos 
que influem na adesão a programas 
de exercício físico estruturado. 
Há parcerias consolidadas com 
secretarias de saúde, educação e 
esporte de governos municipal, 
estadual e órgãos federais, bem 
como com empresas;  
3. Na Aprendizagem - Controle 

Motor, desenvolve-se e valida-se softwares 
de avaliação motora com fins de uso para 
diferentes grupos populacionais. Avalia-
se o controle e a recuperação motora de 
pacientes pós-operatório, AVC, submetidos à 
fisioterapia. Monitora-se o controle motor de 
idosos e o tempo de reação em atletas. O uso 
dos softwares tem uma ampla aplicação em 
Fisioterapia, Medicina, Psicologia e na Educação 
Física, havendo colaboração de grupos de 
pesquisa de outros cursos da UDESC na 
elaboração destes. Há parcerias consolidadas 
com os órgãos listados anteriormente.

lídereS do GruPo

•  Alcyane Marinho
alcyane.marinho@hotmail.com

•  Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães
adriana.guimaraes@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Gelcemar Oliveira Farias
•   Joris Pazin
•  Silvia Rosane Parcias

linHAS de PeSquiSA

•  Lazer, Atividade Física e 
Promoção da Saúde 

•  Lazer e Atividades de Aventura

Laboratório de 
Pesquisa em 
Lazer e Atividade 
Física (LAPLAF)
certificAdo eM 3 de noVeMbro de 2011

OLaboratório de Pesquisa em Lazer 
e Atividade Física (LAPLAF) é 
constituído por pesquisadores 

(docentes e discentes) com foco na 
pesquisa, na discussão e na intervenção 
nos segmentos do lazer e da atividade 
física. Para tanto, o LAPLAF desenvolve 
pesquisas, dissemina informações 
científicas e elabora e executa projetos 
de ensino e extensão, fortalecendo e 
legitimando as linhas de pesquisa sob seu 
interesse e área na qual está inserido.
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líder do GruPo

•  Andreia Pelegrini
a.pelegrini@yahoo.com.br

PeSquiSAdor

•  Érico Felden Pereira

linHAS de PeSquiSA

•  Cineantropometria 
•  Inter-relação entre Antropometria, 

Exercício Físico, Aptidão Física e 
Fatores de Risco Cardiovasculares

Grupo de 
Estudos em 
Cineantropometria 
- GECIN
certificAdo eM 14 de MArço de 2012

OGrupo de Estudos em 
Cineantropometria (GECIN), do 
Centro de Ciências da Saúde e 

do Esporte - CEFID, da Universidade do 
Estado de Santa Catarina - UDESC, tem 
como objetivo estimular e desenvolver 
pesquisa na área de Educação 
Física, promovendo integração entre 
professores, pesquisadores e estudantes 
interessados no estudo e na compreensão 
das relações entre antropometria, 
composição corporal, imagem corporal 
e aptidão física relacionada à saúde.

lídereS do GruPo

•  Deborah de Camargo Hizume
dehizume@gmail.com

•  Alessandra Swarowsky
 alessandra.martin@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Eduardo Cargnin Ferreira
•  Jocemar Ilha

GEPEx
certificAdo eM 11 de noVeMbro de 2010

OLaPEx/CEFID-UDESC está 
colhendo os primeiros 
resultados de estudos 

iniciados há pouco mais de um 
ano, quando foi estabelecido 
o GEPEx, Grupo de Estudos 
em Pesquisas Experimentais. 
Agregando docentes com back 
ground em pesquisa experimental, 
como os professores Jocemar Ilha, 
Alessandra Swarowisky, Deborah 
Hizume e alunos de mestrado e 
de iniciação científica altamente 
motivados, o LaPEx conta hoje 
com trabalhos de parceria junto 
ao LANDI/UFSC, FMUSP/USP 
e URGS, relacionados às áreas 
de Terapêutica Experimental/ 
Reabilitação em  Neurologia 
e Pneumologia. Os trabalhos 
iniciados pelo GEPEx/LAPEx, 
que juntamente com o LIM 20/
FMUSP, UFRGS e o Laboratório da 
Neurobiologia da Dor e Inflamação 
(LANDI/UFSC) dirigido pelo prof. 
Dr. Adair Santos, tem colhido os 
primeiros resultados desta bem-
sucedida associação. Outras 
repercussões positivas do GEPEx 
estão relacionadas ao ingresso 
no Programa de Mestrado em 
Fisioterapia dos professores 
Jocemar Ilha e Alessandra 
Swarowsky, que também já 
iniciaram suas pesquisas no 
grupo junto aos seus alunos 
de pós-graduação, reforçando 
as parcerias já estabelecidas 
na área da Neurologia. Desde 

linHAS de PeSquiSA

•  Fisiopatologia e terapêutica 
experimental respiratória 

•  Neurobiologia da Reabilitação

que foi estabelecido, no final de 
2010, o GEPEx tem trabalhado 
diligentemente na criação de 
parcerias com laboratórios afins, 
objetivando a consolidação 
de suas linhas de pesquisa 
através da apresentação de 
trabalhos científicos de alto nível, 
bem como na publicação dos 
mesmos em revistas de impacto 
e visibilidade internacionais.

líder do GruPo

•   Lucimare Ferraz
ferraz.lucimare@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Bernadette Kreutz Erdtmann
•  Édlamar Kátia Adamy
•  Elisangela Argenta Zanatta
•  Ivete Maroso Krauzer
•  Kiciosan da Silva Bernardi Galli
•  Letícia de Lima Trindade
•   Maria Luiza Bevilaqua Brum
•   Olvani Martins da Silva
•   Rosana Amora Ascari

linHAS de PeSquiSA

•  Cuidado Humano, Gestão da 
Assistência e Enfermagem 

•  Diagnóstico do Processo Saúde-
Adoecimento no Curso da Vida 

Enfermagem, Cuidado 
Humano e Processo 
Saúde-Adoecimento
certificAdo eM 17 de noVeMbro de 2010

OGrupo de Pesquisa Enfermagem, cuidado 
humano e processo saúde-adoecimento visa 
criar, aprimorar e consolidar competências 

técnicas na área da enfermagem. As linhas de pesquisa 
atualmente no grupo são: Cuidado humano, gestão da 
assistência e enfermagem e Diagnóstico do processo 
saúde-adoecimento no curso da vida. O Grupo também 
está desenvolvendo projetos e interagindo com outros 
Grupos de Pesquisa, internos e externos à Instituição 
UDESC. A repercussão dos trabalhos do Grupo se 
expressa na produção científica, publicada em periódicos 
e eventos científicos, nacionais e internacionais, na área da 
saúde. Outrossim, os resultados do seu trabalho têm sido 
aplicados nas práticas de ensino e extensão universitária. 
Buscando contribuir para qualificação dos seus 
membros, o grupo realiza encontros quinzenais, com 
docentes, bolsistas de iniciação científica e acadêmicos, 
para estudos dirigidos aos temas de pesquisa.

Ciências da Saúde Ciências da Saúde
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líder do GruPo

•  Fabrizio Caputo
fabrizio.caputo@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Lorival José Carminatti
•  Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo
•  Mariana Fernandes Mendes de Oliveira

linHAS de PeSquiSA

•  Desempenho no Esporte

Laboratório de 
Pesquisas em 
Desempenho 
Humano
certificAdo eM 13 de SeteMbro de 2010

Os trabalhos realizados pelo 
Laboratório de Pesquisas em 
Desempenho Humano buscam 

aumentar o embasamento teórico 
sobre como os sistemas fisiológicos 
respondem frente ao exercício, 
proporcionando subsídios para otimizar a 
prescrição de exercícios para melhora da 
aptidão física relacionada tanto à saúde 
quanto ao alto rendimento esportivo. O 
Laboratório também desenvolve trabalhos 
buscando entender os fatores fisiológicos 
determinantes do desempenho esportivo.

lídereS do GruPo

•  Gilmar Moraes Santos
gilmar.santos@udesc.br

•  Lilian Gerdi Kittel Ries
lilian.ries@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Andrea Fontoura Motta
•  Camila Isabel Santos Schivinski
•   Marcio José dos Santos
•  Patrícia Cossettin Teixeira
•  Stella Maris Michaelsen

linHAS de PeSquiSA

•  Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica no 
Controle da Postura do Movimento Humano 

•  Comportamento Motor 

Fisioterapia
certificAdo eM 18 de feVereiro de 2008

Ogrupo visa estudar as técnicas e 
procedimentos fisioterapêuticos 
a fim de aperfeiçoá-los bem 

como construir uma Fisioterapia baseada 
em evidências, isto é, tratamentos 
baseados em pesquisas científicas 
bem controladas. Com isso, a grande 
favorecida vai ser a comunidade, visto 
que, o aperfeiçoamento e a comprovação 
das técnicas e procedimentos 
fisioterapêuticos irão propiciar melhores 
atendimentos, bem como a recuperação 
mais rápida nas várias áreas de 
atuação de um Fisioterapeuta.

Grupo de Pesquisa em  
Aprendizagem e Cognição - GPAC

certificAdo eM 30 de noVeMbro de 2011

líder do GruPo

•  Érico Felden Pereira
erico.pereira@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Andreia Pelegrini
•  Clarissa Stefani Teixeira

linHAS de PeSquiSA

•  Aprendizagem Motora e 
Desenvolvimento Humano 

•  Aprendizagem, Sono e Saúde

OGrupo de Pesquisa em 
Aprendizagem e Cognição 
(GPAC) da Universidade 

do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) tem como objetivo reunir 
pesquisadores, professores e 
estudantes interessados no estudo 
e na compreensão de questões 
cognitivas e socioambientais 
envolvidas no processo de 
Aprendizagem, Aprendizagem 
Motora e Desenvolvimento 
Humano. Atua em parceria 
com outros grupos de pesquisa 
da UDESC e de instituições 
de ensino na construção de 
novos conhecimentos na área, 
considerando, tanto as demandas 
acadêmicas, como as sociais de 
intervenção em realidades locais. 
Com enfoque multidisciplinar, os 
estudos realizados pelo grupo 

buscam compreender o processo 
de Aprendizagem, bem como 
os fatores que influenciam e são 
influenciados por ele, em especial, 
o sono e os ritmos biológicos, 
a sonolência diurna excessiva e 
a sonolência na sala de aula, a 
saúde, as vivências em sociedade, 
as práticas motoras, o status 
socioeconômico e as condições 
de vida, a imagem corporal e a 
inserção no mundo do trabalho.

Ciências da Saúde Ciências da Saúde
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líder do GruPo

•  Giovana Zarpellon Mazo
d2gzm@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Enira Teresinha Braghirolli Damin
•   Fabiana Flores Sperandio
•   Fernando Luiz Cardoso
•  Lucia Hisako Takase Gonçalves
•  Mário César Nascimento
•   Marize Amorim Lopes
•  Tânia Rosane Bertoldo Benedetti

linHAS de PeSquiSA

•  Idoso, Corporeidade, Atividade 
Física e Saúde da Mulher 

•  Atividade Física, Saúde, Envelhecimento 
e Qualidade de Vida 

•  Idoso, Postura e Atividade Física 

Atividade 
Física, Saúde e 
Envelhecimento 
- LAGER
certificAdo eM 18 de AGoSto de 2006

OGrupo de Pesquisa 
Atividade Física, Saúde e 
Envelhecimento faz parte 

do Laboratório de Gerontologia 
(LAGER) do Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte (CEFID) da 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) e está vinculado 
ao programa de extensão Grupo de 
Estudos da Terceira Idade (GETI) e ao 
Núcleo de Pesquisa em Ciências da 
Saúde (NUPECIS) do CEFID. O grupo 
se propõe, através da pesquisa, 
produzir conhecimentos necessários 
para a implementação de ações 
que venham atender às demandas 
da população idosa; promover 
discussões e práticas de atividade 
física que favoreçam a criação e 
ou manutenção de redes sociais e 
de apoio à promoção de saúde do 
idoso através do envelhecimento 
ativo e saudável. O grupo comunga 
com os ideais de um trabalho 
interprofissional e interinstitucional 
para a produção de conhecimentos 
de modo interdisciplinar. Por isso, 
articula-se com outros grupos e 
instituições nacionais e internacionais. 
Quanto a repercussões do grupo, 
observa-se convites frequentes aos 
seus componentes exporem os 
achados de pesquisas em eventos 
da área da Sáude, Educação Física, 
Fisioterapia, Geriatria, Gerontologia, 
entre outros. O grupo vem estudando 
as repercussões de programas de 
atividade física e exercício físico na 

prevenção e tratamento de doenças crônico-
degenerativas, assim como os aspectos que 
interferem na aderência e nas mudanças de 
comportamentos para um estilo de vida ativo 
e saudável. As pesquisas desenvolvidas 
atualmente são direcionadas à área da pós-
graduação em Ciências do Movimento Humano 
do CEFID e à linha de pesquisa "Atividade 
física e saúde" com enfoque no processo de 
envelhecimento humano em suas dimensões 
biopsicossociais. Os trabalhos do grupo de 
pesquisa têm sido publicados em revistas 
nacionais e internacionais indexadas, em 
livros e em anais de eventos científicos.

líder do GruPo

•  Letícia de Lima Trindade
letrindade@hotmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Carine Vendruscolo
•  Gustavo Felippe da Silva
•  Keyla Cristiane do Nascimento
•  Lucimare Ferraz
•  Silvana dos Santos Zanotelli

linHAS de PeSquiSA

•   Políticas Públicas em Saúde 
•  Processo de Trabalho em Saúde

Grupo de Estudos 
sobre Saúde e 
Trabalho - GESTRA
certificAdo eM 27 de outubro de 2011

OGrupo GESTRA/UDESC busca 
contribuir com a produção do 
conhecimento científico na área de 

saúde, principalmente com discussões acerca 
do processo de trabalho e suas relações 
com a saúde dos trabalhadores. Suas 
repercussões incidem no desenvolvimento 
de diagnóstico, na construção de estratégias 
de avaliação e intervenção que qualifiquem 
a relação trabalho e saúde, em diferentes 
cenários. Ainda, busca contribuir com 
reflexões teóricas e práticas acerca 
das políticas públicas em saúde, com 
ênfase na formação profissional e nos 
programas de saúde utilizados no Brasil.

líder do GruPo

•  Zenite Machado
 zenite.machado@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Fernando Wolff Swatowiski
•   Maria Helena da Silva Ramalho
•   Patrik Felipe Nazario
•   Rodrigo Flores Sartori

linHAS de PeSquiSA

•  Comportamento Motor de Crianças e Jovens 
•  Crianças e Jovens em Contextos Vivenciais

O Paradigma 
Bioecológico 
no Esporte e na 
Educação Física
certificAdo eM 9 de MAio de 2011

Este grupo de pesquisa tem como 
objetivo fornecer subsídios a 
partir de reflexões, resultantes de 

avaliações do comportamento motor na 
infância e adolescência, construindo e 
validando instrumentos para subsidiar as 
políticas públicas relacionadas ao esporte, 
bem como nortear os programas de 
Educação Física Escolar na Educação 
Básica e inclusiva. Os referenciais que 
sustentam o objetivo do referido grupo é a 
Teoria Bioecológica do Desenvolvimento 
Humano de Bronfenbrenner, repercutindo 
nas redes sociais e de apoio aos diferentes 
ciclos vitais, caracterizada pelos processos 
proximais em desenvolvimento.

Ciências da Saúde Ciências da Saúde
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líder do GruPo

•  Anamaria Fleig Mayer
anafmayer@terra.com.br

PeSquiSAdoreS

•  Camila Isabel Santos Schivinski
•  Darlan Laurício Matte
•  Elaine Paulin
•  Giovanna Grünewald Vietta

Fisioterapia 
Cardiopulmonar
certificAdo eM 26 de noVeMbro de 2008

Ofoco de investigação 
desse grupo é a pesquisa 
clínica e experimental 

objetivando investigar a limitação 
funcional e o efeito de técnicas 
de fisioterapia respiratória e do 
treinamento físico na melhora 
clínica e funcional dos pacientes 
pneumopatas e cardiopatas 
crônicos, de crianças e adultos. 
Uma linha de investigação 
desse grupo é o estudo de 
novos modelos de avaliação 
e reabilitação pulmonar, 
cinesioterapia respiratória, técnicas 
de depuração mucociliar, visando 
investigar principalmente os 
benefícios destes na realização 
das atividades de vida diária 
(AVD) e na qualidade de vida 
desses pacientes. Outra vertente 
é a investigação de testes 
recentemente validados, como 
os que avaliam a capacidade de 
exercício e AVD para verificar 
os efeitos da reabilitação 
cardiopulmonar nos pacientes 
com DPOC, insuficiência cardíaca 
e fibrose cística. Além disso, 
outro foco de investigação é a 
validação de instrumentos de 
avaliação (escalas, questionários) 
disponíveis em outros idiomas, 
permitindo uma ampla 
avaliação dos resultados dos 
programas de reabilitação.

linHAS de PeSquiSA

•  Atividade Física e Saúde 
•   Avaliação Funcional e Intervenção 

em Fisioterapia Cardiorrespiratória

linHAS de PeSquiSA

•  Avaliação dos Membros 
Superiores e Efeito de Diferentes 
Tratamentos Fisioterapêuticos 

•  Controle da Postura 
e da Mobilidade

Controle Motor
certificAdo eM 7 de AGoSto de 2010

Ogrupo de pesquisa de 
controle motor (LADECOM) 
tem como objetivo 

desenvolver pesquisas que visam uma 
compreensão integrada do controle 
dos movimentos sob os aspectos de 
controle neural e comportamental. 
Desse modo, estas pesquisas buscam 
um melhor entendimento de como 
o sistema nervoso central (SNC) 
cria, interpreta, transmite e processa 
informações a fim de controlar as 
atividades musculares e movimentos 
corpóreos necessários para a 
execução de uma tarefa motora. 
Sob aspecto comportamental o foco 
de análise é a coordenação entre 
os segmentos. Essas investigações 
do controle dos movimentos 
incluem indivíduos saudáveis 
(adultos e idosos) e pacientes 
com problemas neurológicos, 
reumáticos e ortopédicos. O 
controle dos movimentos nesses 

indivíduos é avaliado por meio 
de instrumentação biomecânica 
(eletromiografia, cinemática e 
cinética) e clínica (escalas que 
avaliam diversos aspectos da 
função motora e desempenho 
físico, testes de destreza, testes 
de função do membro superior).

lídereS do GruPo

•  Márcio José dos Santos
marciojsantos@yahoo.com

•  Stella Maris Michaelsen
 michaelsenstella@hotmail.com

Ciências da Saúde Ciências da Saúde
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líder do GruPo

•  Valmor Ramos
valmor.ramos@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Alexandro Andrade
•  Antuniel Aécio Terme
•  Ciro Goda
•  Juarez Vieira do 

Nascimento
•  Vinicius Zeilmann 

Brasil

linHAS de PeSquiSA

•  Iniciação Esportiva 
•  O Ensino na Formação 

Profissional

Núcleo de 
Pedagogia do 
Esporte e da 
Educação Fisica
certificAdo eM 2 de outubro de 2011

Onúcleo de Pedagogia do 
Esporte e de Educação 
Física tem como tema 

central de estudo os processos de 
formação desportiva de jovens, 
com enfoque nos fundamentos 
didáticos-pedagógicos utilizados 
pelos professores para ensinar os 
esportes. O objetivo é desenvolver 
programas de intervenção e 
investigações empíricas que 
contribuam para o desenvolvimento 
de modelos conceituais de ensino 
dos esportes com repercussões 
na estruturação e implementação 
de processos formais (diretrizes 
currriculares) e informais de formação 
de professores e treinadores.

PeSquiSAdor

•  Helio Roesler

Desenvolver pesquisas que colaborem para a maior 
compreensão das características e capacidades do 
aparelho locomotor, bem como possíveis alterações 

consequentes de acometimentos traumáticos e ortopédicos.

Grupo de Estudos do Aparelho Locomotor - GEAL
     certificAdo eM 7 de AGoSto de 2010

líder do GruPo

•  Marcos Amaral de Noronha
 marcos.noronha@udesc.br

linHAS de PeSquiSA

•  Avaliação Clínica e 
Biomecânica do Tornozelo 

•  Biomecânica e Avaliação 
do Aparelho locomotor

lídereS do GruPo

•  Rudney da Silva
rudney.silva@udesc.br

•  Darlan Laurício Matte
darlan.matte@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Ana Claudia Vieira Martins
•  Paulo José Barbosa Gutierres Filho

linHAS de PeSquiSA

•  Pedagogia e Adaptação do 
Movimento Humano 

•  Saúde e Adaptação do Movimento Humano

Atividade  
Motora Adaptada
certificAdo eM 13 de JAneiro de 2012

OGrupo de Estudos e 
Pesquisas em Atividade 
Motora Adaptada - GAMA 

marca seu início buscando integrar 
as ações de ensino, pesquisa 
e extensão desenvolvidas no 
Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte - CEFID, da Universidade 
do Estado de Santa Catarina, 
no atendimento às diversas 
populações especiais, tais como 
pessoas com deficiências, 
portadores de patologias e 
portadores de condições especiais 
(gestantes, militares, idosos, 
obesos, cardíacos, asmáticos, entre 
outros), que são desenvolvidas 
nas últimas três décadas no 
Centro. O GAMA fundamenta 
suas bases na produção teórica 
e prática de seus componentes 
que desenvolvem atividades, 
tanto teóricas quanto práticas, 
voltadas a estas populações 
especiais, partindo de suas sólidas 
experiências profissionais e de suas 
produções acadêmicas. Ancora-se 
ainda, nas propostas pedagógicas 
dos cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Educação Física, 
já que estas mantêm diversas 
disciplinas em sua matriz curricular, 
assim como na própria intenção 
curricular do curso de Bacharelado 
em Fisioterapia, já que este 
marcadamente contempla a 
reabilitação de diversos tipos de 
populações especiais. Destaca-
se ainda, que todos os cursos 
do Centro desenvolvem projetos 
de conclusão de curso que 
envolvem temáticas relacionadas 

às populações especiais, desde o enfoque 
preventivo, reabilitativo até o curativo, 
próprio da Atividade Motora Adaptada. 
O GAMA tem como objetivo principal 
desenvolver intervenções, estudos e 
pesquisas científicas relacionadas às 
populações especiais, contemplando 
os enfoques clínico, epidemiológico, 
pedagógico, antropológico, 
sociológico, filosófico e tecnológico. 
Para suportar esses objetivos, admite 
profissionais das mais diversas áreas 
do conhecimento humano, buscando 
parcerias profissionais e institucionais 
que contemplem as necessidades 
das referidas populações especiais.

Ciências da Saúde Ciências da Saúde
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Instrumentação, 
Comportamento 
Motor e Saúde
certificAdo eM 13 de MArço de 2006

lídereS do GruPo

•  Noé Gomes Borges Junior
nborgesjr@gmail.com

•  Susana Cristina Domenech
scdomenech@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•   Giovana Gomes Ribeiro
•   Jonathan Ache Dias
•   Luiz Augusto Oliveira Belmonte
•   Marcelo Gitirana Gomes Ferreira
•   Monique da Silva Gevaerd
•   Wladymir Külkamp

linHAS de PeSquiSA

•  Atividade Física e Saúde 
•  Comportamento Motor 

OGrupo de Instrumentação, 
Comportamento Motor e 
Saúde desenvolve projetos 

que visam desenvolvimento/
validação ou aperfeiçoamento 
de protocolos e instrumentos de 
avaliação e/ou acompanhamento 
clínico de aspectos gerais de saúde 
e parâmetros motores. O grupo 
se originou com a implantação do 
Laboratório de Instrumentação e do 
Laboratório de Análises Multisetorial 
no Centro de Ciências da Saúde 
e do Esporte na Universidade 
do Estado de Santa Catarina. 
Os projetos iniciais visavam o 
desenvolvimento de sensores e 
sistemas de instrumentação para 
medições em biomecânica, em 
cooperação com o Laboratoire 
d'Informatique de Modélisation 
et d'Optimisation des Systèmes, 
da Université Blaise Pascal, 
França, no desenvolvimento de 
metodologias e instrumentação 
para a Biomecânica em situação 
de campo. Atualmente, os estudos 
possuem maior abrangência, 
desenvolvendo projetos que 
incluem como temas principais: 
avaliação dos parâmetros de 
força de preensão, avaliação 
de equilíbrio/postura, validação 
ou adaptação de protocolos de 
avaliação motora, avaliações 
clínicas laboratoriais que permitam 
estabelecer perfis e relações 
entre os aspectos funcionais/
motores com estado clínico 
dos indivíduos. Atualmente, o 
Grupo possui convênio com a 
Université D'Auvergne, França.

lídereS do GruPo

•  Helio Roesler
 helio.roesler@udesc.br

•  Suzana Matheus Pereira
 d2smp@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Elinai dos Santos Freitas Schutz
•   Fábio Sprada de Menezes
•  Gustavo Ricardo Schütz
•   Letícia Calado Carneiro
•  Luciana Gassenferth Araujo
•  Marcel Hubert
•  Marcos Amaral de Noronha
•  Patricia Vieira de Souza
•  Roberta Gabriela Oliveira Gatti

linHAS de PeSquiSA

•  Biomecânica da Locomoção 
•  Biomecânica dos 

Exercícios Aquáticos

Laboratório  
de Pesquisas 
em Biomecânica 
Aquática
certificAdo eM 25 de MArço de 2008

OLaboratório de Pesquisas 
em Biomecânica Aquática 
teve sua implantação oficial 

realizada no ano de 2000 e desde 
então desenvolve estudos nas áreas 
de Educação Física e Fisioterapia. 
Dentre as linhas de pesquisa, 
destacam-se a Natação, através 
do estudo das saídas, viradas e 
da técnica dos diferentes nados; 
a Marcha Humana, com estudos 
sobre a diferença dos parâmetros da 
força aplicada durante a caminhada 
dentro e fora da água, além da 
análise da marcha com Suporte 
de Peso Corporal; e a Vela, com 
estudos que buscam analisar e 
esclarecer dúvidas referentes aos 
gestos motores executados durante 
o velejar e diferentes estratégias de 
regata. Atualmente, o laboratório 
conta com 6 microcomputadores, 
aparelhos de GPS para 
acompanhamento da trajetória e 
das velocidades de barcos à vela, 
e equipamentos que possibilitam 
análises dinamométricas 
(plataformas de força subaquáticas 
e sistema de aquisição de 
dados) e análises cinemáticas 
(sistema de filmagem subaquática 
com câmeras filmadoras 
acopladas a caixas estanques) 
do movimento do humano.

Ciências da Saúde Ciências da Saúde
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Ciências

Exatas e 
da Terra

Ciências Exatas e da Terra
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lídereS do GruPo

•  Ben Hur Bernhard
dfi2bhb@joinville.udesc.br

•  Cintia Aguiar
dfi2ca@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Daniel Vieira
•  Edio Cunha da Costa

linHAS de PeSquiSA

•  Magnetismo e Materiais Magnéticos 
•  Sistemas Eletrônicos Fortemente Correlacionados

Física Teórica da 
Matéria Condensada
certificAdo eM 6 de dezeMbro de 2010

Ogrupo dedica-se à descrição 
teórica de materiais magnéticos 
e supercondutores de interesse 

tecnológico através do emprego de diferentes 
modelos microscópicos de sistemas eletrônicos 
fortemente correlacionados, como o modelo 
da rede de Kondo, de Anderson, de Hubbard, 
de Ising, de Heisenberg e suas variantes. 
Entre os objetos de estudo, destacam-se 
os materiais magnetocalóricos, os sistemas 
magnéticos frustrados e os compostos de 
férmions pesados e de valência intermediária. 
As ferramentas matemáticas utilizadas 
envolvem técnicas de funções de Green, 
grupo de renormalização e simulações de 
Monte Carlo. São obtidos os diagramas de 
fases e as propriedades termodinâmicas 
destes modelos. O grupo atua junto ao curso 
de mestrado em Física da UDESC, mantendo 
cooperações com a França, através do 
Institut Néel, de Grenoble, e do Laboratoire 
de Physique des Solides, de Orsay, além do 
contato com outras instituições no país.

líder do GruPo

•   Ligia Liani Barz
ligiabarz@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Eliane Bihuna de Azevedo
•  Elisandra Bar de Figueiredo
•  Graciela Moro
•  João de Azevedo
•  Jones Corso
•  José Rafael Santos Furlanetto
•  Luiz Antonio Ferreira Coelho
•  Marnei Luis Mandler
•  Milagros Noemi Quintana Castillo
•  Patricia Sánez Pacheco
•  Rodrigo de Lima
•  Rogerio de Aguiar
•  Vitor José Petry

linHAS de PeSquiSA

•  Análise Matemática 
•  Métodos Numéricos 

Matemática Aplicada
certificAdo eM 7 de outubro de 2011

Ogrupo de pesquisa visa 
desenvolver pesquisa em 
métodos de Matemática Aplicada.

líder do GruPo

•  Paulo Cesar Rech
dfi2pcr@joinville.udesc.br

linHAS de PeSquiSA

•  Sistemas Dinâmicos não Lineares

PeSquiSAdoreS

•  César Manchein
•  Holokx Abreu Albuquerque
•  Luciano Camargo Martins
•  Lucio Minoru Tozawa

Grupo de Dinâmica 
não Linear e 
Sistemas Dinâmicos 
não Lineares
certificAdo eM 29 de AGoSto de 2005

Ointeresse de nosso grupo está 
na investigação das dinâmicas 
regular e caótica de sistemas não 

lineares, tanto discretos quanto contínuos.

linHAS de PeSquiSA

•   Desenvolvimento de Métodos 
Analíticos e Sintéticos 

•   Preparação e Aplicação de Materiais 
Orgânicos e Inorgânicos

Grupo de Análise, 
Preparação e 
Aplicação de 
Materiais - GAPAM
certificAdo eM 26 de outubro de 2011

OGrupo de Análise, Preparação 
e Aplicação de Materiais - 
GAPAM tem como objetivo 

a preparação e aplicação de materiais 
poliméricos e cerâmicos, bem como 
a síntese e aplicação de pequenas 
moléculas orgânicas. O GAPAM 
busca também o desenvolvimento 
de novas metodologias analíticas e 
sintéticas baseadas nos princípios da 
química verde. O objetivo geral do 
grupo é a formação e a capacitação 
de recursos humanos do ponto de 
vista acadêmico e científico, além 
do desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras na área de química.

PeSquiSAdoreS

•  Edmar Martendal
•  Marcia Margarete Meier
•  Sérgio Henrique Pezzin
•  Sivaldo Leite Correia

líder do GruPo

•  Samuel Rodrigues Mendes
samuelmendes@joinville.udesc.br
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lídereS do GruPo

•  José Fernando Fragalli
dfi2jff@joinville.udesc.br

•  Ricardo Antonio De Simone Zanon
dfi2rasz@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   André Luiz de Oliveira
•   Edgard Pacheco Moreira Amorim
•   Felipe Arretche
•   Julio Miranda Pureza
•   Monica de Mesquita Lacerda

Grupo de Óptica
certificAdo eM 22 de dezeMbro de 2005

OGrupo de óptica se 
estrutura em duas linhas 
básicas de pesquisas:

1. Interação da luz com a matéria 
envolvendo átomos e moléculas. 
Essa linha de pesquisa está voltada 
ao estudo (teóricos e experimentais) 
de colisões que envolvam tanto 
estados de Rydberg quanto a 
interação entre pósitrons e a matéria; 
estudo teórico e experimental de 
processos envolvidos em armadilhas 
magneto-ópticas; estudos de 
átomos e moléculas mediados por 
luz e  estudo de lasers gasosos.
2. Estudo de propriedades ópticas, 
estruturais e de interface de filmes 
finos. Já essa linha de pesquisa, 
tanto do ponto de vista da física 
básica quanto aplicada, dedica-se 
ao estudo de propriedades ópticas, 
estruturais e de interface de filmes 
de carbono amorfo hidrogenado; 
estudo de propriedades ópticas, 
estruturais e de interface de filmes 
de silício amorfo hidrogenado; 
estudos de estados de molhabilidade 
tanto em filmes de filmes de silício 
amorfo hidrogenado quanto de 
carbono amorfo hidrogenado.
A criação desse grupo remonta 
o ano de 1994, quando seus 
membros definiram as suas áreas 
de doutoramento, tendo como 
base as experiências adquiridas em 
seus mestrados. Desde então, o 
grupo vem procurando desenvolver 
projetos de pesquisa que sejam 
condizentes com a sua realidade e 
permitam, a curto e médio prazo, a 
criação de uma base para a formação 
acadêmica e desenvolvimento 
científico e tecnológico. Para tal, vem 
mantendo colaborações tanto com 
grupos de pesquisa de universidades 
brasileiras quanto de outros países. 

linHAS de PeSquiSA

•  Interação da Luz com a Matéria 
Envolvendo Átomos e Moléculas 

•  Propriedades Ópticas, Estruturais 
e de Interface de Filmes Finos

lídereS do GruPo

•  Sérgio Henrique Pezzin
pezzin@joinville.udesc.br

•  Luiz Antonio Ferreira Coelho
esp7dp@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Ana Paula Testa Pezzin
•  Daniela Becker
•  Fernando Humel Lafratta
•  Marcio Rodrigo Loos
•  Palova Santos Balzer
•  Ricardo Pedro Bom
•  Sandro Campos Amico

Desenvolvimento 
de Materiais 
Poliméricos
certificAdo eM 18 de noVeMbro de 2003

Ogrupo de Desenvolvimento 
de Materiais Poliméricos 
do CCT/UDESC, iniciado 

em 2000, tem atuado nas linhas de 
Blendas e Compósitos Poliméricos, 
com projetos nas áreas de Extrusão 
Sólida de Polímeros, Modelagem e 
Simulação Molecular de Polímeros 
e Soluções Poliméricas, Reciclagem 
de Polímeros, Reologia de Soluções 
Poliméricas, Tenacificação de 
Termoplásticos, Polímeros 
Biodegradáveis e Nanocompósitos 
de Matriz Polimérica. Busca-se o 
desenvolvimento de novos materiais 
com propriedades e aplicações 
diferenciadas, tais como peças 
de alta resistência à tração e ao 
impacto e plásticos biodegradáveis. 
Os resultados destes trabalhos vêm 
sendo publicados regularmente em 
periódicos e anais de congressos. 
Dez mestres formados pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Engenharia de Materiais 
da UDESC e mais de 15 alunos de 
iniciação científica desenvolveram 
seus projetos de pesquisas em 
nosso grupo. Atualmente, contamos 
com uma equipe estável de cerca de 
15 pessoas, sendo 8 pesquisadores 
(5 doutores). O grupo também 
mantém parcerias acadêmicas com 
os Grupos de Materiais Poliméricos 
da UFRGS e da UNIVILLE, com o 
FATTEX da FURB e com o Instituto 
de Pesquisa em Polímeros do 
GKSS-Alemanha, participando 
de projetos financiados pela 
FAPESC, pelo FINEP, pela CAPES/
PROCAD e pela Agência Espacial 
Brasileira (programa UNIESPAÇO).

linHAS de PeSquiSA

•   Blendas Poliméricas 
•   Compósitos de Matriz Polimérica

Ciências Exatas e da Terra Ciências Exatas e da Terra
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PEMSA - Grupo 
de Pesquisa em 
Educação Matemática 
e Sistemas Aplicados 
ao Ensino
certificAdo eM 22 de JAneiro de 2010

OPEMSA é um Grupo de Pesquisa 
do Departamento de Matemática 
da UDESC que se interessa pela 

concepção de atividades de ensino e 
aprendizagem de matemática, bem como 
a integração das TICE no contexto escolar. 
Apoiando-se em práticas existentes, 
em pesquisas internacionalmente e 
em especialistas da área, a equipe 
PEMSA atua, mais especificamente, 
nas seguintes linhas de pesquisa: 
• Especificidades e potencialidades dos 
ambientes informatizados e seus efeitos 
sobre a aprendizagem da matemática; 
• Metodologia de Ensino-Aprendizagem e 
interdisciplinaridade; • Educação Estatística 
Aplicada; • Formação de Professores. 
Desde 2006, os pesquisadores do grupo 
têm desenvolvido projetos de extensão na 
área de formação de professores por meio 
da promoção de palestras, minicursos e 
oficinas dirigidas aos professores do ensino 
fundamental e médio. Também temos 
desenvolvidos projetos de ensino para as 
disciplinas de cálculo diferencial integral, 
geometria analítica e álgebra linear visando 
a implementação de novas estratégias de 
ensino e unificação de conteúdos e avaliações 
com vistas a melhoria da formação inicial 
dos alunos do CCT/UDESC. Também temos 
desenvolvido pesquisa em ensino com 
diversas publicações na área de ensino e 
estatística. Os principais objetivos do grupo 

líder do GruPo

•  Rogério de Aguiar
dma2@ra@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Elisa Henning
•  Ivanete Zuchi Siple
•  Katiani da Conceicao Loureiro
•  Learcino dos Santos Luiz
•  Luciane Mulazani dos Santos
•  Marnei Luis Mandler
•  Regina Helena Munhoz
•  Roger Miarka
•  Tatiana Comiotto Menestrina

linHAS de PeSquiSA

•   Metodologia de Ensino de 
Matemática e Interdisciplinaridade 

•   Formação de Professores 
e Educação Estatística

são: • Promover o uso de ferramentas 
computacionais no ensino de matemática;  
• Desenvolver e incentivar o uso de materiais 
concretos e problemas práticos no ensino 
de matemática; • Promover cursos de 
educação continuada para professores de 
matemática do ensino fundamental e médio; 
• Desenvolver projetos interdisciplinares; 
• Desenvolver metodologias de ensino 
de estatística; • Contribuir para a inserção 
de novas metodologias para a formação 
do professor de matemática.

líder do GruPo

•  Sílvio Luís Rafaeli Neto
silvio@cav.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Leonardo Josoé Biffi
•   Marcos Tadeu Andrade Cordeiro
•   Pablo Javier Grunmann
•   Valdeci José Costa
•   Viviane Aparecida Spinelli Schein

linHAS de PeSquiSA

•  Modelagem de Sistemas Ambientais 
•  Sistemas Tecnológicos Ambientais 

Tecnologia  
e Modelagem 
Ambiental
certificAdo eM 2 de MArço de 2012

Este grupo foi criado 
em 2012 no âmbito 
do Departamento 

de Engenharia Ambiental 
da UDESC em Lages. Os 
projetos em andamento estão 
procurando desenvolver 
modelos ambientais em 
diferentes áreas de aplicação. 
O primeiro modelo já 
desenvolvido e testado será 
utilizado para determinar 
altitudes ortométricas de pontos 
da superfície topográfica a partir 
de nivelamentos realizados com 
posicionamento por satélites. 
Esse modelo será colocado 
à disposição de engenheiros 
e técnicos e poderá ser 
aplicado num raio aproximado 
de 60km de Lages (SC). 
Também está em andamento 
projeto em tecnologia 
ambiental com objetivo de 
desenvolver tecnologia para 
reaproveitamento de cinzas de 
uma termelétrica por biomassa. 
Os primeiros resultados são 
esperados para 2013. 

Ciências Exatas e da Terra Ciências Exatas e da Terra
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Humanas

Ciências Humanas
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Educação, 
Comunicação 
e Tecnologia
certificAdo eM 27 de noVeMbro de 2009

Este grupo de pesquisa tem 
por campo epistemológico 
as interfaces entre as áreas 

de Comunicação e Educação e 
suas relações com a Sociedade que 
envolvem processos de produção e 
veiculação de mensagens educativas, 
o desevolvimento de processos 
comunicacionais nas práticas sociais 
e a integração de tecnologias de 
informação e comunicação na teoria e 
na prática pedagógica das diferentes 
modalidades educativas. Inclui, 
portanto, as lutas pela cidadania e 
direitos humanos, contemplando a arte, 
a saúde, a diversidade, o  
meio-ambiente e a inclusão social e 
digital, nas quais linguagens, processos 
comunicacionais, teoria e prática 
pedagógica constituem um campo 
de ação e pesquisa interdisciplinar 
e interdiscursivo. Entre os livros, 
capítulos de livro e diversos artigos 
publicados em periódicos nacionais 
e internacionais, bem como anais e 
proceedings de eventos nacionais 
e internacionais, destacam-se, entre 
suas ações, o projeto de formação de 
professores/educadores em Educação 
e Desenvolvimento Sustentável, pela 
modalidade educacional a distância, 
que conta com a consultoria e 
participação do Dr. Mario de Freitas, 
da Universidade do Minho, Portugal. O 
projeto Inter-relações entre Educação 
e Comunicação: interlocução 

líder do GruPo

•  Ademilde Silveira Sartori
ademilde.sartori@pq.cnpq.br

PeSquiSAdoreS

•  Ana Maria Hoepers Preve
•  Fabiola Sucupira Ferreira Sell
•  Geisa Letícia Kempfer
•  Lucilene Lisboa de Liz
•  Lucimara da Cunha Santos
•  Patricia Montanari Giraldi
•  Solange Cristina da Silva

linHAS de PeSquiSA

•  Educação, Comunicação 
e Tecnologia 

•  Educação, Teoria e 
Prática Pedagógica

entre mídia e desenho pedagógico 
foi contemplado com fomento 
externo - recebeu bolsa da Fundación 
Carolina, Espanha, para realização da 
coleta dos dados empíricos junto à 
Universidade Complutense de Madri.

lídereS do GruPo

•  Cristiani Bereta da Silva Luiz
 cristianibereta@gmail.com

•  Luciana Rossato
lucianarossato@yahoo.com.br

PeSquiSAdoreS

•  Andréa Ferreira Delgado
•  Claricia Otto
•  Monica Martins da Silva
•  Nucia Alexandra Silva de Oliveira

linHAS de PeSquiSA

•  Culturas Políticas e Sociabilidades

Ensino de História, 
Memória e Culturas
certificAdo eM 22 de SeteMbro de 2008

Este grupo reúne docentes e estudantes da 
UDESC e da UFSC que se propõem pesquisar, 
debater e refletir sobre o amplo conjunto de 

temas relacionados ao ensino de história, à didática 
da história e à formação de professores/as 
 para o ensino de História. Em seus trabalhos, 
o grupo põe em perspectiva também questões 
relacionadas à emergência de uma cultura e de 
uma política de memória no século XX e de como 
estas questões se articulam e atravessam o ensino 
da História. O grupo de pesquisa está ligado ao 
LEH - Laboratório de Ensino de História/UDESC.

lídereS do GruPo

•  Alba Regina Battisti de Souza
alba.udesc@gmail.com

•  Lourival José Martins Filho
lourivalfaed@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Adecir Pozzer
•  Adilson De Angelo
•  Altino José Martins Filho
•  Dalva Maria Alves Godoy
•  Denise Rosa Medeiros
•  Elcio Cecchetti
•  Geysa Spitz A. de Abreu
•  Jimena Furlani
•  Julice Dias
•  Lurdes Caron
•  Maria Conceição Coppete
•  Marivone Piana
•  Sueli Wolff Weber
•  Zenir Maria Koch

linHAS de PeSquiSA

•  Formação Docente e Prática Pedagógica 
•  Formação Docente e Diversidade Cultural Religiosa 
•  Formação Docente e Infância 

Didática e Formação Docente
certificAdo eM 3 de dezeMbro de 2009

Produção e socialização de estudos e pesquisas na 
área da Didática e Prática de Ensino considerando 
as relações entre docência, infância, alfabetização, 

currículo, diversidade cultural-religiosa, práticas pedagógicas, e 
a formação docente para o trabalho educativo com crianças, 
adolescentes, jovens e adultos em instituições educativas, 
espaços não escolares, movimentos sociais, em situações 
de vulnerabilidades e nas instituições de ensino superior. 
O grupo contribui com o Departamento de Pedagogia da 
UDESC no ensino, no estágio supervisionado em educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, na extensão 
e nos processos de formação inicial e continuada de 
profissionais da Educação Básica e Educação Superior.
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líder do GruPo

•  Dalva Maria Alves Godoy
dalvagodoy@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Ângela Maria Vieira Pinheiro
•  Arlene Koglin
•  Isabel Cristina da Cunha
•  Jilvania Lima dos Santos Bazzo
•  Teresinha Bunn Besen

linHAS de PeSquiSA

•  Consciência Fonológica e Alfabetização 
•  Processos de Aquisição e 

Aprendizagem da Linguagem

PROLINGUAGEM 
- Aquisição, 
Aprendizagem e 
Processamento da 
Linguagem Oral e Escrita
certificAdo eM 4 de MArço de 2010

Ogrupo tem como foco os processos 
envolvidos na aquisição e aprendizagem da 
linguagem oral e escrita, sobretudo no que 

diz respeito às repercussões desses processos sobre 
a alfabetização. Considerando que a linguagem oral 
opera como base e interface para a aprendizagem da 
linguagem escrita, interessa-nos estudar os aspectos 
linguísticos que permeiam essa aprendizagem. 
Esses interesses compõem as atividades 
permanentes do grupo PROLINGUAGEM que 
desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão 
junto à Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC/FAED). Dentre as ações de Extensão 
registra-se em maio/2011 a I Jornada de Linguagem 
da FAED/UDESC que procurou subsidiar a formação 
na área do ensino da língua aos professores da 
rede pública de ensino de Florianópolis e região.

lídereS do GruPo

•  Geovana Mendonça Lunardi 
geolunardi@gmail.com

•  Vera Lucia Gaspar da Silva
vera.gaspar@floripa.com.br

PeSquiSAdoreS

•  Celso João Carminati
•  Fabiany de Cássia Tavares Silva
•  Ione Ribeiro Valle
•  José Claudio Morelli Matos
•  Márcia Denise Pletsch
•  Martha Kaschny Borges
•  Regina Célia Linhares Hostins

linHAS de PeSquiSA

•  Cultura Material, Currículo e 
Inovação no Contexto Escolar 

•  História, Filosofia e 
Pensamento Pedagógico 

Observatório de 
Práticas Escolares
certificAdo eM 13 de outubro de 2011

Tendo como lócus privilegiado a escola 
e suas práticas, o Observatório de 
Práticas Escolares, congrega um 

conjunto de pesquisadores cujas pesquisas 
intentam apreender as diferentes formas de 
ser escola. Pautados por uma perspectiva 
epistemológica histórica, sociológica e 
filosófica, o grupo investiga questões 
vinculadas à História, Historiografia e 
Currículo, buscando entender as urgências e 
movimentos de inovação presentes na escola 
contemporânea. O Observatório, através da 
inserção de pesquisadores de diferentes 
instituições, vincula-se a observatórios 
de outras regiões do país, assim como 
através de seus pesquisadores, articula-
se a projetos nacionais e internacionais.

lídereS do GruPo

•  Isa de Oliveira Rocha
isa.rocha@pq.cnpq.br

•  Francisco Henrique de Oliveira
chicoliver@yahoo.com.br

PeSquiSAdoreS

•  Carmen Susana Tornquist
•  Edna Lindaura Luiz
•  Glaucia de Oliveira Assis
•  Maria Paula Casagrande Marimon
•  Mariane Alves Dal Santo
•  Mário Jorge C. Coelho Freitas
•  Pedro Martins
•  Vera Lucia Nehls Dias

linHAS de PeSquiSA

•  Análise e Gestão Ambiental 
•  Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Social, 
Econômico e Espacial

Natureza e 
Sociedade: 
Autonomia 
e Relação
certificAdo eM 26 de outubro de 2011

Ogrupo de Pesquisa Natureza 
e Sociedade: Autonomia 
e Relação tem como 

objetivo principal uma abordagem 
interdisciplinar no campo da 
pesquisa geográfica que integre 
as duas áreas de concentração, 
humana e física. A perspectiva de 
trabalho que justifica e aglutina 
a atuação deste grupo já, por si 
só, informa as suas intenções. A 
educação ambiental é encaminhada 
aqui, dentro de uma visão 
interdisciplinar, mas que, ao mesmo 
tempo, não crie um obstáculo 
para o desenvolvimento das duas 
grandes áreas de concentração da 
Geografia. A visão integrada de 
ambas é necessária. Todavia, não 
se pode deixar de aceitar que elas, 
efetivamente, existem. O problema é 
fazê-las coexistirem, uma integrando 
e completando a outra. Para 
alcançar essa postura de trabalho, é 
necessário ter em mente a existência 
dos processos naturais e sociais, 
que não podem, a princípio, ser 
reduzidos um no outro, e tampouco 
ser dissociados como se inexistisse 
o inter-relacionamento. Na busca 
de aperfeiçoar as relações entre as 
duas grandes áreas da Geografia e 
construir uma caminhada identificada 
com o ponto de vista teórico do 
grupo, é que sugerimos a temática 
central "educação e meio ambiente" 
que deve servir de fio condutor ao 
desenvolvimento dos trabalhos.

Ciências Humanas Ciências Humanas
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lídereS do GruPo

•  Ivani Teresinha Lawall
dfi2itl@joinville.udesc.br

•   Tatiana Comiotto Menestrina
comiotto.tatiana@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Alex Bellucco do Carmo
•  José Francisco Custódio Filho
•  Luiz Clement

linHAS de PeSquiSA

•  Didática e Aprendizagem da Física 
•  Formação de Professores e 

Desenvolvimento Profissional 

Grupo de Estudo 
e Pesquisa em 
Ensino de Física 
e Tecnologia
certificAdo eM 5 de JunHo de 2009

Ointeresse do nosso grupo está na 
investigação do desenvolvimento 
teórico da didática das ciências 

e saberes docentes, na didática e 
aprendizagem da Física e na formação de 
professores e desenvolvimento profissional.

lídereS do GruPo

•  Janice Gonçalves
janice.gnclvs@gmail.com

•  Rogerio Rosa Rodrigues
rogerclio@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Izani Pibernat Mustafá
• Manoel Dourado Bastos
• Mara Rúbia Sant'Anna
• Márcia Ramos de Oliveira
• Maria Teresa Santos Cunha
• Rafael Rosa Hagemeyer
• Tânia Regina da Rocha Unglaub
• Viviane Trindade Borges

linHAS de PeSquiSA

•  Linguagens e Identificações

Linguagens e 
Representação
certificAdo eM 19 de MArço de 2012

Projetos atualmente vinculados ao 
Grupo de Pesquisa:  
• PeSquiSA: "O Brasil sonhado 

no canto de um povo: o Hino Nacional 
no imaginário republicano brasileiro 
(1900-1945)"; coordenAção: Prof. Dr. 
Rafael Rosa Hagemeyer. • PeSquiSA: 
"Cenas e cenários: leituras e imagens de 
aproximação entre as manifestações de 
teatro, radiodifusão e cinema (1920-50)"; 
coordenAção: Profa. Dra. Márcia Ramos 
de Oliveira. • PeSquiSA: "Perspectivas e 
projeções: o protagonismo da classe 
operária no cinema dos anos 70 (Brasil e 
Argentina)"; coordenAção: Prof. Dr. Rafael 
Rosa Hagemeyer. • PeSquiSA: "Ensino de 
História da Moda em Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul: análise quantitativa e 
crítica do material bibliográfico utilizado, 
dos objetivos propostos e dos recursos 
audiovisuais explorados"; coordenAção: 
Profa. Dra. Mara Rubia Sant'Anna. 
• PeSquiSA: "A República dos camaradas: 
militarismo, política e humor na 
Campanha Civilista"; coordenAção: Prof. 
Dr. Rogério Rosa Rodrigues.  
• PeSquiSA: "O traço e a política: humor, 
intelectuais e política no declínio do 
Império"; coordenAção: Prof. Dr. Rogério 
Rosa Rodrigues. • PeSquiSA: "O espírito 
germânico em terra brasílica: João 
Ribeiro e a cultura histórica alemã"; 
coordenAção: Prof. Dr. Rogério Rosa 
Rodrigues. • PeSquiSA: "Patrimônio 
em litígio: tensões e conflitos entre o 
público e o privado nos tombamentos 
estaduais em Santa Catarina  
(1983-2004)"; coordenAção: Profa. Dra. 
Janice Gonçalves. • PeSquiSA: "Perfil 
de uma biblioteca, traços de um 
leitor: Estudos sobre o acervo de um 

professor - Victor Márcio Konder  
(1925-2005)"; coordenAção: Profa. 
Dra. Maria Teresa Santos Cunha; 
• PeSquiSA: "Um acervo autobiográfico: 
oralidade, patrimonialização e 
memória na Fundação Hassis"; 
coordenAdorA: Profa. Dra. Viviane 
Trindade Borges. Além dos projetos 
de pesquisa, os membros do Grupo 
desenvolvem várias atividades de 
ensino e extensão, em constante 
diálogo com suas linhas de pesquisa.

lídereS do GruPo

•   Isabel Cristina da Cunha
isabel.cunha@udesc.br

•   Lucimara da Cunha Santos
lucimara.santos@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Lidiane Goedert
•  Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas
•  Rejane Maria Ghisolfi da Silva

linHAS de PeSquiSA

•  Contribuições da Educação 
para a Sustentabilidade para 
a Formação de Professores 

•  Relações Homem e Natureza: 
Contribuições na Perspectiva 
da Sustentabilidade 

Educação, 
Sustentabilidade e 
Ensino a Distância
certificAdo eM 16 de noVeMbroo de 2010

Produção do conhecimento 
acerca do tema educação 
para a sustentabilidade 

(EDS) contemplando suas múltiplas 
abordagens e enfatizando o 
desenvolvimento de pesquisas 
relacionadas aos ambientes e 
processos educativos, principalmente 
voltados para a modalidade de 
Educação a distância (EaD).

Ciências Humanas Ciências Humanas
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lídereS do GruPo

•  Luiz Felipe Falcão
luiz.felipe@mailcity.com

•  Reinaldo Lindolfo Lohn
reilohn@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Emerson César de Campos
• Francisco Canella
• Luisa Tombini Wittmann
• Mariana Joffily
• Norberto Dallabrida

linHAS de PeSquiSA

•  Culturas Políticas e Sociabilidades 
•  Linguagens e Identificações

Memória e 
Identidade
certificAdo eM 6 de MAio de 2003

Ogrupo tem 
desenvolvido várias 
atividades, como o 

auxílio na organização do 
Seminário Internacional Michel 
Foucault: Perspectivas, em 2004; 
na coordenação do curso de 
especialização em nível de pós-
graduação lato sensu História 
Social no Ensino Fundamental e 
Médio (que está em sua quarta 
edição); no desenolvimento 
de pesquisas sobre memória 
da cidade (estando previsto 
um livro sobre a história de 
Florianópolis no século XX), e 
sobre os diferentes projetos 
de identidade local e regional 
(gauchismo, açorianismo, 
germanidade e italianidade); na 
organização de palestras (como 
as efetuadas por ocasião dos 
trinta anos dos movimentos 
de 1968, dos vinte anos da 
última anistia política no Brasil, 
e dos quarenta anos do golpe 
militar de 1964); na estruturação 
de mesas redondas, de 
comunicações coordenadas 
e de simpósios temáticos 
nos Encontros Estaduais e 
nos Simpósios Nacionais 
promovidos pela Associação 
Nacional de História (ANPUH), 
bem como em outros eventos 
científicos; e no incentivo a 
publicações dos trabalhos 
dos integrantes do grupo.

lídereS do GruPo

•  Mara Rúbia Sant'Anna
sant.anna.udesc@gmail.com

•  José Alfredo Beirão Filho
jose.beirao@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Dulce Maria Holanda Maciel
•  Liliane Edira Ferreira Carvalho
•  Lourdes Maria Puls
•  Luciana Dornbusch Lopes
•  Monique Vandresen
•  Neide Köhler Schulte
•  Renato Riffel
•  Taísa Vieira Sena

linHAS de PeSquiSA

•  Ensino, Tecnologia e 
Sociedade no Campo 
da Moda e do Design 

•  História da Moda e 
da Visualidade

Moda e Sociedade
certificAdo eM 20 de outubro de 2011

Opresente grupo de pesquisa 
promove, organiza e propaga 
as pesquisas realizadas pelos 

professores do Departamento de Moda 
da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, cuja unidade epistemológica é a 
moda, em seus diversos desdobramentos 
econômicos, tecnológicos, sociais, 
históricos e semiológicos, como também, 
as implicações educativas do ensino na 
formação do profissional de moda. Reúne 
dessa forma pesquisas diversas, contudo 
coerentes entre si, desenvolvendo uma 
metodologia de pesquisa realmente 
interdisciplinar. Seus resultados são evidentes 
no aperfeiçoamento constante do ensino 
oferecido no Bacharelado em Moda, 
assim como, na inserção dos egressos 
da graduação no mundo profissional da 
Moda. O setor, em território catarinense, 
tem crescido consideravelmente tanto em 
quantidade como em qualidade, sendo este 
crescimento, em grande parte, resultado 
da consolidação do Curso de Moda e das 
inovações promovidas por seus egressos 
no mercado. O desenvolvimento das 
pesquisas e a divulgação de seus resultados 
são fatores incontornáveis na avaliação 
desse sucesso. Dentre suas publicações 
estão a série Modapalavra, cujos livros 
continuam sendo produzidos. Também 
consta da produçaõ bibliográfica do grupo 
de pesquisa a Revista "Modapalavra 
e-periódicos", disponível em www.ceart.
udesc.br/modapalavra. Destaca-se a 
participação dos seus membros em eventos 
nacionais e internacionais, na condição de 
conferencistas e de apresentadores de 
comunicações de pesquisa, as quais são 
sempre consideradas relevantes e elogiadas. 
Atua em diferentes projetos de parceria 
Universidade, empresa e sociedade.

Ciências Humanas Ciências Humanas
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líder do GruPo

•  Maria Cristina Rosa
cristinaudesc@yahoo.com.br

PeSquiSAdoreS

•  Ana Luiza Ruschel Nunes
•  Fabiola Sucupira Ferreira Sell
•  Geovana Mendonça Lunardi Mendes
•  José Augusto Brito Pacheco
•  Lourival José Martins Filho
•  Luciana Alvarenga
•  Lucilene Lisboa de Liz
•  Regina Finck Schambeck
•  Rodrigo Rosso Marques

Educação,  
Arte e Inclusão
certificAdo eM 8 de MAio de 2006

Ogrupo tem buscado 
desenvolver e 
congregar estudos que 

problematizem as questões 
relativas às propostas de 
inclusão na educação e na 
arte, em especial no universo 
escolar. Entendendo a inclusão 
como um fenômeno social 
inexoravelmente vinculado à 
exclusão, o grupo desenvolve 
pesquisa objetivando identificar 
os limites e possibilidades 
de tais propostas e suas 
relações com o currículo, a 
cultura escolar, as áreas dos 
saberes, em especial, a Arte, 
bem como, as metodologias 
de ensino e aprendizagem. 
Os pesquisadores do grupo 
vinculam-se ao Laboratório de 
Educação Inclusiva, ao Programa 
de Mestrado em Educação 
e ao Programa de Artes 
Visuais da UDESC. Participam 
do grupo, pesquisadores 
de outras instituições, que 
acabam dando ao grupo 
um caráter multidisciplinar e 
Interinstitucional. A inclusão 
na perspectiva aqui estudada 
torna-se um objeto multifacetado 
compreendendo múltiplos 
discursos sobre a diferença 
no contexto da educação, 
atingindo desde as políticas de 
inclusão dos afro-descendentes 
até a educação especial.

linHAS de PeSquiSA

•   Ensino de Arte, Formação 
de Professores e Inclusão 

•   Inclusão, Currículo e Trabalho 

Comunicação, Trabalho e Educação - COMUTE
certificAdo eM 18 de noVeMbro de 2003

lídereS do GruPo

•  Mariléia Maria da Silva
marileiamaria@hotmail.com

•  Elisa Maria Quartiero
 elisa.quartiero@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Bethânia Medeiros Geremias
•   Fernando Cesar Sossai
•   Gladys Mary Ghizoni Teive
•   José Claudio Morelli Matos
•   Lídia Miranda Coutinho
•   Lucidio Bianchetti
•   Rafael da Cunha Lara
•   Roseli Zen Cerny

linHAS de PeSquiSA

•  Educação e Comunicação 
• Trabalho, Educação e Tecnologia

Este grupo parte do pressuposto 
que a educação é um 
processo eminentemente 

comunicacional. Essa comunicação 
é mediada por tecnologias 
simbólicas, entendidas como as 
linguagens utilizadas em sala de 
aula, as representações icônicas 
e os conteúdos curriculares; por 
tecnologias organizadoras, traduzindo-
se na gestão, controle-avaliação da 
aprendizagem e disciplina e, por 
fim, por tecnologias instrumentais, 
englobando aqui o conjunto das 
tradicionais e atuais tecnologias. O 
grupo de pesquisa tem como seu foco 
privilegiado os desafios colocados à 
escola na sociedade contemporânea, 
com o desenvolvimento de novas 

teorias e a implementação de 
práticas educacionais mediadas pelas 
atuais tecnologias de informação 
e de comunicação. Nesse sentido, 
as temáticas desenvolvidas pelos 
pesquisadores integrantes deste grupo 
de pesquisa envolvem os seguintes 
aspectos: • As perspectivas filosóficas, 
conceituais e históricas do estudo 
da comunicação; • As tecnologias 
de informação e de comunicação na 
educação; • Mídia e educação; • Meios 
de comunicação e a formação de 
professores; • Comunicação, cultura 
e suas implicações para os processos 
de ensino e de aprendizagem;  
• Novos contextos da educação 
escolar; • Educação a distância; 
• Trabalho, educação e tecnologia.

Ciências Humanas Ciências Humanas
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lídereS do GruPo

 •   Martha Kaschny Borges
f2mkb@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Daniel Augustin Pereira
•  Gilmar Luis Mazurkievicz
•  Katyuscia Sosnowski
•  Maria Conceição Coppete
•  Marlene Zwierewicz

linHAS de PeSquiSA

•  Educação, Comunicação e Tecnologia 
• Organizações e Tecnologias de Gestão

Educação e Cibercultura
certificAdo eM 15 de feVereiro de 2006

OGrupo de Pesquisa Educação e Cibercultura 
tem como campo epistemológico as 
interfaces entre os campos da educação, da 

tecnologia digital e da cibercultura. Estuda os aportes 
teóricos e metodológicos úteis à reflexão sobre as 
práticas educativas no espaço virtual de produção 
de cultura; os diferentes tipos de mediações; os 
processos comunicacionais nas práticas educativas, 
a integração de tecnologias digitais na teoria e na 
prática pedagógica das diferentes modalidades 
educativas, os ambientes virtuais de aprendizagem; 
as comunidades de práticas educativas mediadas; 
as implicações culturais, éticas e políticas do uso 
das tecnologias digitais nas práticas educativas; os 
processos cognitivos tecnologicamente mediados; 
as novas sociabilidades; as redes sociais; a formação 
de professores na e para cibercultura. O grupo tem 
realizado investigações em parceria com outras 
instituições nacionais e internacionais e os resultados 
dessas pesquisas têm sido divulgados em congressos 
e outros eventos, além de publicá-los em periódicos 
de referência na área da educação e compor capítulos 
de livros e livros nacionais e internacionais.

lídereS do GruPo

•  Norberto Dallabrida
f2nd@udesc.br

•  Maria Teresa Santos Cunha
mariatsc@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Celso João Carminati
•  Cristiani Bereta da Silva
•  Gisela Eggert Steindel
•  Gladys Mary Ghizoni Teive

linHAS de PeSquiSA

•   História, Cultura e Educação 
•   História e Historiografia 

da Educação

Sociedade,  
Memória e Educação
certificAdo eM 18 de noVeMbro de 2003

OGrupo de Pesquisa História, Sociedade e 
Educação pretende realizar estudos e pesquisas 
referentes à configuração do campo da 

historiografia educacional brasileira e catarinense acerca 
dos processos de escolarização (mantidos por entidades 
diversas); dos estudos sobre a formação docente na 
perspectiva de Gênero, com vistas a uma memória da 
educação escolar catarinense. Busca-se, igualmente, 
dar visibilidade a estudos ligados às práticas de leitura 
e aos impressos educacionais como rituais escolares 
de socialização, instrumento de aproximação crítica do 
mundo e construção de imaginários. Procurar-se-à, através 
de estudos e pesquisas, preservar, utilizar e aumentar o 
rico acervo de documentação da educação escolarizada 
catarinense presente no Museu da Escola Catarinense.

linHAS de PeSquiSA

•  Cultura e Sociabilidade 
•  Design, Tecnologias 

Sustentáveis e 
Comunidades

lídereS do GruPo

•  Pedro Martins
pedro.martins@udesc.br

•  Tânia Welter

PeSquiSAdoreS

•   Cleidi Marília Caivano Pedroso 
de Albuquerque

•   Douglas Ladik Antunes
•   Esdras Pio Antunes da Luz
•   Mauro De Bonis Almeida Simões
•   Tereza Mara Franzoni
•   Vânia Beatriz Müller

Práticas Interdisciplinares 
em Sociabilidades e 
Territórios - PEST
certificAdo eM 24 de AGoSto de 2006

2009: Publicação da coletânea intitulada 
"Território & Sociabilidade - temas e práticas 
interdisciplinares" que traz textos relacionados 

à temática em debate no grupo de pesquisa. 
2010: Publicação de seleção de textos de Ida Müler 
Welter "Uma Imigrante Teuto-Romena e outros 
escritos", obra bilingue, em português e alemão, 
que permite refletir sobre processos migratórios, 
construção de identidades e reconstrução de 
territórios numa perspectiva muito ampla.

líder do GruPo

•   Neli Klix Freitas
nelifrts1@gmail.com

PeSquiSAdor

•  Solange Cristina 
da Silva

linHAS de PeSquiSA

•  Processos Cognitvos, Criativos e Inclusão

Memórias Sociais,  
Percepção, Imaginação, Processos 
Cognitivos e Criativos
certificAdo eM 15 de MArço de 2012

As principais repercussões do grupo estão 
relacionadas com as possibilidades de 
identificação e análise de processos 

cognitivos, criativos nos sujeitos, e com a 
inclusão. A partir daí será possível operacionalizar 
intervenções e ações voltadas para a organização 
de materiais informativos, bem como outras 
ações que possibilitem intercâmbios institucionais 
e maiores investimentos humanos voltados 
para o bem estar psicossocial dos sujeitos.

Ciências Humanas Ciências Humanas
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Multiculturalismo: 
Estudos Africanos 
e da Diáspora
certificAdo eM 16 de dezeMbro de 2003

As ações deste Grupo de 
Pesquisa visam contribuir 
para dar visibilidade 

às experiências históricas das 
populações de origem africana 
em Santa Catarina; colaborar 
no resgate da memória, formas 
de associação e manifestações 
culturais dos afro-descendentes 
no Estado e investigar e 
discutir acerca das práticas 
de discriminação no cotidiano 
escolar, assim como, mapear 
experiências de diversidade 
cultural na educação. Desde 1995, 
o Multiculturalismo estimulou a 
realização de quatro dezenas 
de pesquisas e que resultaram 
na elaboração de dissertações 
de mestrado, monografias de 
especialização e trabalhos de 
conclusão de curso. No ensino de 
graduação, o GP contribui para a 
presença na grade curricular do 
Curso de História do Centro de 
Ciências Humanas e da Educação 
da UDESC, das disciplinas História 
da África I e II (obrigatórias) e 
História e Populações de Origem 
Africana em Santa Catarina 
(tópico especial). No curso 
de Pedagogia - Modalidade a 
Distância, oferecemos a disciplina 
Antropologia e Multiculturalismo. 
Ainda, entre os anos de 1996 
e 1998, organizamos o curso 
de pós-graduação latu sensu 

lídereS do GruPo

•  Paulino de Jesus Francisco Cardoso
paulino.cardoso@gmail.com

•  Claudia Mortari Malavota
claudiammortari@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Amauri Mendes Pereira
•  Débora Michels Mattos
•  Luisa Tombini Wittmann
•  Neli Góes Ribeiro
•  Vanicléia Silva Santos
•  Vera Márcia Marques Santos
•  Willian Robson Soares Lucindo

linHAS de PeSquiSA

•   Culturas Políticas e Sociabilidades

Educação, Relações Raciais 
e Multiculturalismo. No 
Programa de Pós-Graduação 
em História, apresentamos 
a disciplina Multiculturalismo, 
quotidiano e História.

líder do GruPo

•  Reinaldo Lindolfo Lohn
reilohn@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Mariana Joffily
•  Rafael Rosa Hagemeyer
•  Silvia Maria Favero Arend

linHAS de PeSquiSA

•  Culturas políticas e 
Sociabilidades 

•  Linguagens e Identificações

História,  
Política e Cultura
certificAdo eM 2 de Abril de 2012

Este grupo de pesquisa 
propicia oportunidades para o 
estudo e análise de aspectos 

teóricos, conceituais e metodológicos 
relacionados a uma nova história do 
campo político, aberto a abordagens 
comparativas entre o Brasil e outros 
países do Cone Sul. As aproximações 
com o campo político por parte de 
uma historiografia do tempo presente 
apontam para novas perspectivas 
sobre as formas de poder e as 
culturas políticas, entendidas como 
mecanismos de percepção, apropriação 
e de práticas sociais nas relações 
que envolvem a dominação social 
e as construções culturais relativas 
ao poder do Estado. Isso significou 
entender o campo político como uma 
articulação entre experiências sociais e 
suas representações. Ideias e culturas 
políticas tornaram-se instigantes 
campos de pesquisa, indispensáveis 
para a compreensão das sociedades 
contemporâneas, de modo a 
perceber as diferenciações locais e 
internacionais. Tal transformação 
foi propiciada pela propagação e 
disponibilização de novas fontes 
documentais, como registros 
fotográficos, sonoros e audiovisuais. 
Isso significou uma ampliação dos 
estudos que já vinham sendo feitos 
sobre a estetização da política, os 
aspectos emocionais que envolvem 
a significação dos diversos símbolos 
e das práticas ligadas a eles, que 
além dos desfiles, festas, comícios, 
passaram a envolver também o uso 
de elaboradas técnicas de propaganda 
publicitária, design gráfico e marketing 

eleitoral. Também cabe enfatizar a 
questão da produção literária, musical 
e artística, bem como no campo da 
comunicação, suas relações com o 
mercado, as indústrias culturais, a 
crítica e a opinião pública. A televisão 
e a produção audiovisual tornaram-
se o meio hegemônico na produção 
e circulação das representações 
sociais. No que diz respeito à memória 
da ditadura civil-militar é importante 
destacar os diferentes enquadramentos 
e as operações históricas criadas pelos 
meios de comunicação em torno dos 
processos de redemocratização.

Ciências Humanas Ciências Humanas
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lídereS do GruPo

•   Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins
rosa.martins@udesc.br 

•   Ana Maria Hoepers Preve
anamariapreve@linhalivre.net

PeSquiSAdoreS

•  Graziela Bergonsi Tussi
•  Ivaine Maria Tonini
•  Karina Rousseng Dal Pont
•  Raphaela de Toledo DesideriolinHAS de PeSquiSA

•  Ensino de Geografia e Formação Docente 
•  Práticas Pedagógicas e Diferentes Linguagens

Ensino de Geografia, 
Formação Docente e 
Diferentes Linguagens
certificAdo eM 11 de MAio de 2011

Trata-se de um grupo voltado para pesquisas 
sobre o ensino de geografia, a formação 
docente e as diferentes linguagens 

envolvidas no processo didático-pedagógico da 
geografia acadêmica e da geografia escolar.

lídereS do GruPo

 •   Silvia Maria Favero Arend
smfarend@gmail.com

•   Glaucia de Oliveira Assis
galssis@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Carmen Susana Tornquist
•  Denise Soares Miguel
•  Flavia de Mattos Motta
•  Jimena Furlani
•  Marlene de Fáveri
•  Tito Sena

linHAS de PeSquiSA

•  Culturas Políticas e Sociabilidades 
•  Planejamento Territorial, 

Desenvolvimento Social, 
Econômico e Espacial

Relações de Gênero e Família
certificAdo eM 6 de dezeMbro de 2005

Ogrupo reúne pesquisadoras e pesquisadores que, 
em suas atividades acadêmicas, estudam relações 
de gênero e arranjos familiares como processos 

culturais que envolvem múltiplas formas de sociabilidades, com 
ênfase nas experiências cotidianas historicamente construídas, 
entendidas como lugar onde são percebidas as relações de 
poder/saber e as várias representações e práticas sociais. Os 
integrantes do grupo de pesquisa possuem experiência em 
diversos projetos que, em geral, tratam da construção das 
relações de gênero no âmbito do feminino e do masculino, 
de práticas relativas à saúde reprodutiva e à sexualidade, 
políticas sociais para família, infância e juventude, bem como 
movimentos sociais e populacionais contemporâneos. O aporte 
teórico propõe um diálogo interdisciplinar na área das ciências 
humanas, seja na análise de relações de gênero e de classe ou 
naquelas relativas à geração e etnia, com vistas a democratizar 
a produção do conhecimento na História e nas Ciências Sociais. 
Os membros participam de fóruns acadêmicos nacionais e 
internacionais, envolvendo-se na organização de eventos, na 
colaboração com publicações diversas, na elaboração de livros, 
projetos de pesquisa e extensão e assessorias a instituições 
públicas e não governamentais, bem como ministram 
cursos e palestras relativas às temáticas pesquisadas.

Formação de Educadores e Educação Sexual
certificAdo eM 28 de MAio de 2004

lídereS do GruPo

•  Sônia Maria Martins de Melo
soniademelo@gmail.com

•  Vera Márcia Marques Santos
vera.santos@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Dilma Lucy de Freitas
•   Elizane de Andrade
•   Enemarí Salete Poletti
•   Gabriela Maria Dutra de Carvalho
•   Giselia Antunes Pereira
•   Graziela Raupp Pereira
•   Mary Neide Damico Figueiró
•   Patrícia de Oliveira e Silva Pereira Mendes
•   Paulo Rennes Marcal Ribeiro
•   Tânia Regina da Rocha Unglaub

linHAS de PeSquiSA

•  Educação, Comunicação e Tecnologia 
•  Formação de Educadores, Educação 

Sexual e Novas Tecnologias

Aeducação sexual como tema 
de pesquisa em educação é 
muito rara e recente. Os estudos 

que buscamos desenvolver devem 
contribuir para as reflexões histórico-
filosóficas e político-pedagógicas acerca 
da sexualidade humana, tomando 
como tema referencial as principais 
matrizes teóricas da modernidade sobre 
a questão e suas heranças históricas.
Entendemos este referencial como 
expressão do pensamento científico 
que desenvolve um estatuto de análise 
e interpretações que destacam os 
aspectos econômico, estético, político 
e ético, além das conformações 
antropológicas e psicológicas da 
significação da sexualidade no mundo 
contemporâneo, através da educação 
sexual. Esta modalidade de análise, a 

pesquisa, permitirá o desenvolvimento 
de estudos sobre a ação pedagógica 
empírica e as matrizes epistemológicas 
que conformam o entendimento 
da relação sexualidade e educação 
num aporte histórico da questão. As 
vertentes pedagógicas da educação 
sexual no Brasil e suas expressões nas 
organizações educativas formais e não 
formais serão privilegiadas como eixo de 
pesquisa, assim como os paradigmas 
de corporeidade e suas expressões na 
formação dos profissionais da educação. 
A produção de novas metodologias para 
o ensino presencial, duo-modal  
e/ou a distância, bem como a utilização 
das novas TICs e a pesquisa e produção 
de novos materiais pedagógicos 
para educação sexual, são caminhos 
também trilhados pelo grupo.

Ciências Humanas Ciências Humanas
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líder do GruPo

•  Ana Paula Menezes Pereira
amenezesp@hotmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Adriano de Amarante
•  Daniel Augusto de Souza
•  Lisandro Fin Nishi
•  Nelson da Silva
•  Patricia Bonini

linHAS de PeSquiSA

•  Macroeconomia e Negócios 
Internacionais 

•  Microeconomia e Organizações 

Grupo de Economia 
Aplicada - GEA
certificAdo eM 23 de SeteMbro de 2010

Os pesquisadores do curso 
de Ciências Econômicas da 
Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), da área de 
economia aplicada, estão reunidos 
neste grupo, com o objetivo de 
elaborar trabalhos científicos, de 
preferência, teórico-quantitativos. Os 
resultados das pesquisas desenvolvidas 
serão publicados em anais de 
congressos e periódicos científicos 
da área da economia e afins.

lídereS do GruPo

•  Carlos Roberto de Rolt
rolt@bry.com.br

•  Julio da Silva Dias
jdias@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Leandro Costa Schmitz
•  Ricardo Felipe Custodio

linHAS de PeSquiSA

•  Organizações e 
Tecnologias de Gestão 

•  Tecnologia da Informação

LabGES - Laboratório de 
Tecnologias de Gestão
certificAdo eM 2 de dezeMbro de 2010

Com a criação da Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas (ICP), para regular as transações 
eletrônicas no país, o Governo Federal 

ampliou o campo para uso de novas tecnologias 
nas organizações. A aplicação de protocolos 
criptográficos de segurança aos sistemas de 
informação demanda, entre outras mudanças, 
a reconfiguração dos modelos de gestão 
organizacional. Em termos gerais, interessa aos 
pesquisadores do LAbGES analisar a aplicação 
e os impactos das tecnologias computacionais 
nas organizações, com o objetivo prático de 
desenvolver modelos de referência para a gestão 
de sistemas virtuais confiáveis. Em termos 
específicos, interessa ao grupo: 1. Desenvolver 
tecnologias de apoio ao trabalho conjunto entre 
as organizações; 2. Arquitetar sistemas para 
a gestão do conhecimento organizacional; 
3. Projetar infraestrutura para tecnologia e 
segurança da informação; 4. Mediar relações 
de cooperação e competição entre empresas 
com o recurso da tecnologia computacional.

Ciências Sociais Aplicadas Ciências Sociais Aplicadas

líder do GruPo

•   Jane Iara Pereira da Costa
costapjane@uol.com.br

PeSquiSAdoreS

•   Alexandre Luz Inkotte
•   Aline Regina Santos
•   Carlos Eduardo Freitas da Cunha
•   Eduardo Trauer
•   Marli Dias de Souza Pinto
•   Rubens Araújo de Oliveira
•   Tiago Savi Mondo

linHAS de PeSquiSA

•  Marketing, Serviços, Turismo 
e Hospitalidade

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas 
de Marketing 
- GEPEM
certificAdo eM 3 de MAio de 2004

Desenvolver atividades de 
estudos e pesquisas que 
envolvam a utilização de 

conhecimentos de marketing, 
visando a sua aplicação em 
organizações, dentro de uma 
perspectiva de competitividade.

líder do GruPo

•  Dario Nolli
dario.nolli@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Dinorá Baldo de Faveri
•   Ilda Valentim
•   José Carlos de Souza
•   Kamille Simas Ebsen
•   Marines Lucia Boff
•   Marino Luiz Eyerkaufer
•   Paulo Roberto da Cunha
•   Rogério Simões
•   Vanderlei dos Santos

Pesquisa em 
Contabilidade 
Gerencial
certificAdo eM 7 de JulHo de 2011

Artigos publicados: 1. "Abordagem 
do ciclo de vida organizacional na 
contabilidade gerencial em artigos 

publicados em congressos e periódicos 
nacionais do Qualis CAPES", na 3a Mostra 
de Iniciação Científica do ANPCONT;  
2. "Relação entre o ciclo de vida 
organizacional e o processo orçamentário 
em empresas metal mecânicas do alto vale 
e médio vale do Itajaí", no 9o Congresso de 
Iniciação Científica em Contabilidade da USP.

linHAS de PeSquiSA

•  Contabilidade Gerencial 
•  Desenvolvimento Sustentável
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líder do GruPo

•  Clerilei Aparecida Bier
e2cab@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Adrián Sánchez Abraham
•  Arnaldo José de Lima
•  Denise Pinheiro
•  Gisele Pereira Teixeira
•  Leandro Costa Schmitz
•  Rodrigo Bousfield
•  Ruth Ferreira Roque Rossi
•  Stewart Clegg

linHAS de PeSquiSA

•  Relações de Poder, 
Trabalho e Sociedade

SAPIENTIA - Grupo de Estudos das 
Transformações Sociais e Organizacionais

certificAdo eM 7 de MArço de 2008

I nteressa, em termos gerais a este 
GP, estudar e pesquisar sob a ótica 
estratégico-gerencial, as mudanças 

e transformações que acometem as 
organizações privadas, públicas e do terceiro 
setor ante o paradigma da pós-modernidade, 
as mudanças nas relações de poder e as 
práticas emancipatórias. Nesse sentido, 
os estudos desenvolvidos pelo grupo 
Sapientia inserem-se no âmbito das ações e 
estratégias que reconfiguram drasticamente 
o ambiente e a estrutura das organizações 
na atualidade, assim como as formas de 
gestão das mesmas e sua sustentabilidade. 
Para tanto, focar-se-á os estudos e 
pesquisas realizados pelo GP, especialmente 
no questionamento das relações de Poder 
desde duas vertentes: no âmbito das 
organizações e no da sociedade. No âmbito 
das organizações, quando do estudo, 
por um lado, das relações de trabalho 
e das iniciativas em ordem a um maior 
envolvimento dos empregados na gestão 
das organizações (gestão participativa 
e co-gestão), e por outro, quando do 
estudo dos efeitos da implementacão de 
novas práticas, estruturas e estratégias 
de gestão nas organizações em face à 
demanda das novas relações de poder e 
de desenvolvimento sustentável. No âmbito 
da Sociedade, quando aprofundamos na 
interface das relações de poder com as 
práticas emancipatórias e seu exercício 
no controle, fiscalização e implementação 
de políticas públicas, perpassando pelas 
questões da participação da sociedade 
civil organizada e das organizações do 
terceiro setor, do exercício da cidadania 
e da gestão pública e poder local.

Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento 
de Instrumentos Contábeis e Financeiros

certificAdo eM 28 de noVeMbro de 2010

líder do GruPo

•  Francisco Resende Baima
baima@wavesystem.com.br

PeSquiSAdoreS

•   Adrián Sánchez Abraham
•   Constantino Assis
•   Fabiano Maury Raupp
•   Fabio Pugliesi
•   Lisandro Fin Nishi
•   Mauro Sérgio Boppré Goulart
•   Reinaldo de Almeida Coelho

linHAS de PeSquiSA

•  Gestão Financeira e 
Mercado de Capitais 

•  Gestão Tributária 

As atividades do grupo deverão 
resultar no desenvolvimento de 
modelos instrumentais, voltados 

para um mínimo de três finalidades. 
1. Facilitação da interpretação dos 
mecanismos e procedimentos usuais na 
área de mercado de capitais; 2. Elaboração 
e adaptação de sistemas de orçamento 
empresarial simplificados para aplicação 
em pequenas e microempresas locais; 
3. Diagnóstico e interpretação de fontes 
potenciais para a formação de renda da 
população local, através da economia 
formal e/ou informal que possam resultar 
na necessidade de desenvolvimento de 
modelos próprios para o acompanhamento 
contábil e econômico-financeiro. A 
linha de pesquisa está vinculada ao 
desenvolvimento de tecnologias e 
sistemas organizacionais e deverá resultar 
em contribuições para diversas áreas. 

A aplicação potencial é indescritível. 
Entretanto, pode-se vislumbrar os seguintes 
alcances: a. Artigos para periódicos e 
para eventos nacionais e internacionais; 
b. Publicações na forma de livro-texto 
para cursos de instrumentalização de 
pequenos empreendedores; c. Fonte 
para pesquisa de iniciantes e outros 
estudantes de graduação que, na condição 
de bolsistas, desejem desenvolver seus 
trabalhos no entorno das finalidades do 
núcleo; d. Fonte para subsidiar temas 
para a elaboração de monografias para 
cursos de pós-graduação (especialização); 
e. Fonte para subsidiar temas para a 
elaboração de dissertações para cursos de 
pós-graduação (mestrado); f. Na extensão, 
os instrumentos desenvolvidos pelo núcleo 
poderão servir para compor conteúdos 
em cursos de capacitação de gerentes 
intermediários e lideranças empresariais etc.
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lídereS do GruPo

 •   Gisela Eggert
gisela.eggert@pq.cnpq.br

•   Divino Ignacio Ribeiro Junior
divino@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Ana Maria Pereira
•  Delsi Fries Davok
•  Elaine Rosangela de Oliveira Lucas
•  Elisa Cristina Delfini Correa
•  Fernanda de Sales
•  Jordan Paulesky Juliani
•  Marcia Silveira Kroeff
•  Maria de Jesus Nascimento

linHAS de PeSquiSA

•  Gestão de Unidades de Informação 
•  Informação, Memória e Sociedade

GPINFO -  
Grupo de Pesquisa 
em Informação
certificAdo eM 27 de noVeMbro de 2008

OGrupo de Pesquisa em 
Informação (GPINFO), 
criado em 1998, tem 

como objetivo pesquisar 
a informação nas áreas da 
Biblioteconomia e da Ciência 
da Informação. Nessa linha, 
organiza-se em torno de dois 
eixos temáticos principais inter-
relacionados: 1. Técnico; e 
2. Político, educacional e cultural. 
O primeiro diz respeito à gestão 
de unidades de informação, da 
informação e do conhecimento. 
Nessa linha, enfoca aspectos como 
a avaliação e o planejamento 
de serviços de informação, a 
organização, o tratamento, a 
recuperação e a disseminação da 
informação, a gestão documental, 
o uso das tecnologias de 
informação e comunicação nesse 
contexto, bem como a análise 
da produção da informação e do 
conhecimento. O segundo envolve 
pesquisas sobre literacia da 
informação (information Literacy), 
tendo como locus as unidades 
de informação percebidas como 
organizações de aprendizagem, de 
memória e de leitura. Compreende 
o bibliotecário e o usuário nessa 
organização como sujeitos 
interagentes, um profissional ético, 
com competências e habilidades 
técnicas, socioculturais e políticas 
para intermediar o acesso e o 
uso da informação, com vistas 
à intervenção e transformação 
qualitativa da realidade social.

lídereS do GruPo

•  Graziela Dias Alperstedt
gradial@gmail.com

•  Mário César Barreto Moraes
mcbmstrategos@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Dannyela da Cunha Lemos
•  Everton Luis Pellizzaro 

de Lorenzi Cancellier
•  Jane Iara Pereira da Costa
•  Marianne Hoeltgebaum
•  Simone Ghisi Feuerschütte

linHAS de PeSquiSA

•  Estratégia, Mudança e 
Adaptação Organizacional 

•  Estudos Organizacionais

Strategos 
(Organizações 
e Estratégia)
certificAdo eM 19 de outubro de 2010

OSTRATEGOS (Organizações 
e Estratégia) foi originalmente 
constituído para estudar as 

organizações e suas representações 
simbólicas, desenvolvendo três 
pesquisas dentro desta temática. 
O amadurecimento do grupo 
ajudou a incentivar e apoiar a 
criação do Mestrado Profissional em 
Administração da Escola Superior 
de Administração e Gerência (ESAG) 
da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC). Em 2004, com 
a entrada de novos integrantes e 
passando a fomentar parte das 
investigações e produção científica 
do mestrado, o grupo ampliou 
sua abordagem. Atualmente, 
centra-se no campo da Estratégia 
Organizacional e dos Estudos 
Organizacionais. Como grupo de 
pesquisa, o seu principal objetivo 
é fortalecer o aprofundamento do 
conhecimento sobre as organizações, 
por meio do desenvolvimento de 
pesquisas científicas a partir de 
perspectivas teóricas inovadoras 
com repercussões em termos de 
desenvolvimento econômico, político 
e social no âmbito regional, nacional 
e internacional. Preocupa-se com o 
conhecimento das organizações e 
com os seus desafios e problemas 
internos e externos vivenciados 
na sua relação com o ambiente. 
Temas como estratégia, poder e 
controle, tecnologias de gestão, 
internacionalização de empresas, 
mudança e adaptação organizacional, 

gestão ambiental, responsabilidade 
social, competência organizacional e 
individual, estudos sobre gênero são 
de interesse do grupo. Preocupa-se 
também com a análise, a formulação 
e a implementação de estratégias 
e seu impacto sobre a estrutura e a 
dinâmica das organizações. Estuda 
o comportamento organizacional 
de grupos e indivíduos e seu 
efeito na gestão de todos os tipos 
de organizações. Nesse sentido, 
desenvolve estudos e pesquisas sobre 
o fenômeno da mudança, da estratégia 
e do comportamento das organizações 
a partir de diferentes níveis de análise.
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Ergonomia, 
Sistema de 
Produção e 
Acessibilidade
certificAdo eM 9 de SeteMbro de 2011

líder do GruPo

•  José Luiz Fonseca da Silva Filho
fonseca@udesc.br

PeSquiSAdor

•  Mauri Luiz Heerdt

linHAS de PeSquiSA

•  Acessibilidade no Trabalho 
•  Gestão de Inovações e Ergonomia 
•  Gestão dos Processos Produtivos

Interessa ao GP: 1. Identificar o 
comportamento das variáveis 
dos sistemas produtivos e a 

interdependência entre elas; 2. Determinar 
a influência das inovações tecnológicas 
em termos de desempenho dos sistemas 
produtivos e de tecnologias de gestão;  
3. Desenvolver e propor novas formas 
de gestão de sistemas produtivos;  
4. Pesquisar a ergonomia e a produtividade 
do trabalho; 5. Desenvolver pesquisas 
sobre o comportamento dos seres 
humanoa no trabalho e tratar das 
questões da acessibilidade no trabalho.

lídereS do GruPo

•  Jovane Medina Azevedo
jovane.medina@udesc.br

•  Julio da Silva Dias
jdias@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Carlos Eduardo Freitas da Cunha
•  Felipe Eugênio Kich Gontijo

linHAS de PeSquiSA

•  Gestão da Cadeia de Suprimentos 
e Logística Empresarial 

•  Tecnologia da Informação e 
Métodos Quantitativos Aplicados

LOGTEC - Grupo 
de Pesquisa 
em Logística e 
Tecnologia
certificAdo eM 2 de MAio de 2011

Ogrupo possui o interesse de 
pesquisar, estudar, desenvolver 
atividades de ensino e extensão 

relativas às problemáticas logísticas 
brasileiras focando as seguintes temáticas: 
gerenciamento de risco, resiliência, sinal de 
demanda, gestão da cadeia de suprimentos 
e inovação tecnológica. O resultado dessas 
atividades visa a criação e disseminação 
do conhecimento por meio de publicações 
científicas em seminários, congressos 
e periódicos especializados na área.

PeSquiSAdoreS

•   Aline Regina Santos
•   Enio Luiz Spaniol
•   Francisco Gabriel Heidemann
•   Marcello Beckert Zapelini
•   Sulivan Desirée Fischer Salgado
•   Valério Alecio Turnes

Grupo de Pesquisa 
de Política Pública 
e Desenvolvimento 
- CALLIPOLIS
certificAdo eM 2 de MAio de 2011

Objetivo geral do GP: Estudar a política pública 
com foco no serviço ao cidadão, sem 
dissociá-la da administração pública, tendo por 

referência teórica principal a corrente administrativa do 
Novo Serviço Público; além do desenvolvimento em 
suas várias conotações, o GP se propõe a dar ênfase 
especial ao desenvolvimento político da sociedade. 
Objetivos específicos: O GP propõe-se a realizar estudos 
e análises sobre: 1. A indissociabilidade da política e da 
administração na busca pela realização e alcance de 
valores publicamente definidos; 2. As abordagens 
teóricas que dão sustentação à política pública;  
3. O contexto das políticas públicas, envolvendo seus 
principais atores, instituições e instrumentos; e 4. O 
processo de policy-making, em termos da formulação, 
implementação e avaliação de políticas específicas.

líder do GruPo

•  Leonardo Secchi
leonardo.secchi@udesc.br

linHAS de PeSquiSA

•  Ferramentas de Gestão Pública 
e Reformas Administrativas 

•  Políticas Públicas e Desenvolvimento

lídereS do GruPo

•   Paula Chies Schommer
paulacs3@gmail.com

•   Micheline Gaia Hoffmann
michelinegaia@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Arlindo Carvalho Rocha
•  Emiliana Debetir
•  Jorge de Oliveira Musse
•  Jose Francisco Salm
•  Luciana F. de Abreu Ronconi
•  Maria Ester Menegasso
•  Mauro Sérgio Boppré Goulart
•  Simone Ghisi Feuerschütte
•  Valério Alecio Turnes

linHAS de PeSquiSA

•  Accountability sob a Ótica da 
Coprodução de Bens e Serviços Públicos 

•  Gestão da Coprodução de 
Bens e Serviços Públicos

Politeia - Coprodução 
do Bem Público: 
Accountability e Gestão
certificAdo eM 2 de MAio de 2011

Interessa ao grupo de pesquisa Politeia 
estudar e compreender a coprodução 
de bens e serviços públicos em rede, 

envolvendo a participação ativa da burocracia 
pública, de governantes, cidadãos e 
organizações empresariais e associativas.
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linHAS de PeSquiSA

•   Gestão de Inovações 
e Tecnologias 
Organizacionais 

•   Tecnologia Educacional

Laboratório de Tecnologias de 
Informação e Comunicação - LABTIC

certificAdo eM 29 de AGoSto de 2011

Interessa ao grupo estudar e pesquisar 
o uso das tecnologias de informação 
e comunicação (TICs) aplicáveis aos 

campos de gestão e de aprendizagem. 
Especificamente, interessa ao grupo:  
1. Realizar pesquisas sobre as TICs para 
a gestão, a segurança e os negócios 
eletrônicos das organizações; 2. Pesquisar a 
gestão das TICs nas organizações;  
3. Criar, implementar e avaliar sistemas 
informatizados para a aprendizagem (com 
docência presencial ou à distância) e gestão 
operacional de projetos; 4. Pesquisar e estudar 
tecnologias aplicadas às áreas de logística 
empresarial e gerenciamento da cadeia de 
suprimentos objetivando o desenvolvimento 
de metodologias e sistemas aplicados;  
5. Estudar a aplicação das TICs na capacitação 
e acompanhamento de RH em organizações.

lídereS do GruPo

•  Julíbio David Ardigo
julibio@udesc.br

•  Julio da Silva Dias
jdias@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Felipe Eugênio Kich Gontijo
•  Luís Gonzaga Mattos Monteiro
•  Ricardo Ferreira Martins

lídereS do GruPo

•  Albertina Pereira Medeiros
albertina.medeiros@udesc.br

•  Anselmo Fábio de Moraes
hans_moraes@hotmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Alberto Lohmann
•  Alice de Oliveira Viana
•  Danielle Rocha Benício
•  Jader Afonso Savi Mondo
•  Michelle Souza Benedet
•  Neilson Luiz Ribeiro Modro
•  Patricia Becker
•  Romualdo Theophanes de França Jr.

linHAS de PeSquiSA

•  Planejamento, Tecnologia e 
Desenvolvimento Sustentável 

•  Teoria e Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo

Teoria, Projeto 
e Tecnologia 
de Arquitetura 
e Urbanismo
certificAdo eM 18 de noVeMbro de 2011

Ogrupo de Pesquisa Teoria, 
Projeto e Tecnologia de 
Arquitetura e Urbanismo 

tem por objetivo criar e consolidar 
competência na área da arquitetura 
e urbanismo junto às instituições 
de ensino, órgãos de fomento, 
empresas de pesquisa e extensão. 
O grupo vem se estruturando 
fisicamente através de recursos 
advindos de projetos de pesquisa 
aprovados junto aos editais da 
própria Universidade - UDESC . O 
grupo enfoca sua pesquisa em 
duas linhas: nas metodologias e 
estratégias para o desenvolvimento 
sustentável com abordagem 
multidisciplinar sobre a problemática 
da produção do espaço urbano 
e regional; e o desenvolvimento 
de tecnologias na produção do 
ambiente urbano e na linha de 
pesquisa centrada no estudo 
da teoria, princípios e diretrizes 
de projeto aplicado à edificação, 
ambiente urbano e patrimônio 
edificado. Inclui pesquisas aplicadas 
e estudos teóricos que fundamentem 
a prática projetual. A repercussão 
dos trabalhos desenvolvidos pelo 
grupo também pode ser verificada 
pelas atividades exercidas pelos seus 
membros: orientação de bolsistas 
de iniciação científica e participação 
em eventos sobre os temas de 
interesse de seus membros.
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lídereS do GruPo

•  Monique Vandresen
mvandresen@hotmail.com

•  Sandra Regina Ramalho e Oliveira
c2srro@udesc.br

PeSquiSAdor

•  Murilo Scóz

linHAS de PeSquiSA

•  Linguagens Visuais

NEST (Núcleo 
de Estudos 
Semióticos e 
Transdisciplinares)
certificAdo eM 14 de feVereiro de 2012

Neste Grupo de Pesquisa 
agregaram-se pesquisadores 
que já vinham atuando em 

colaboração formal e informal desde 
2006 (Grupo CNPq Arte e Educação), 
com atuação e produção parcial 
acessível em http://www.gpae.ceart.
udesc.br. Decorrente da diversidade 
dos perfis dos pesquisadores do 
Grupo Arte e Educação, associada ao 
gradativo processo de doutoramento 
de alguns membros, houve a 
possibilidade da implantação da política 
de nucleação em torno de teorias 
e métodos comuns. Os integrantes 
do NEST (Núcleo de Estudos 
Semióticos e Transdisciplinares) têm 
produzido artigos, livros, capítulos de 
livros, orientado iniciação científica, 
monografias de graduação e 
dissertações de mestrado, participado 
de eventos científicos e de bancas 
de TCC's, dissertações de mestrado 
e teses de doutorado, assim como 
coordenado e participado de GTs de 
Seminários, Simpósios e Congressos 
da área, nacionais e internacionais, 
procurando teorizar em maior 
profundidade a prática da leitura 
visual na contemporaneidade e 
como mediados pelo imaginário pós-
moderno. A gestão da vida acadêmica, 
na pós-graduação, também tem 
sido objeto da atuação de membros 
do Grupo, como a Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais/PPGAV e a Sub-Coordenação 

do Programa de Pós-Graduação em 
Design/PPGDesign. A abordagem 
das análises e das aulas de pós-
graduação tem privilegiado assim os 
aspectos iconográficos, semióticos 
e retóricos da comunicação visual, 
examinando mais especificamente as 
características da nova visualidade da 
pós-modernidade em várias mídias. 
As produções científicas do grupo têm 
sido apresentadas tanto em encontros 
nacionais como internacionais, assim 
como têm sido publicadas em várias 
revistas nacionais e internacionais.

lídereS do GruPo

 •   Maria Carolina Martinez Andion
andion.esag@gmail.com

•   Maurício Custódio Serafim
mauricio.serafim@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Daniel Moraes Pinheiro
•  Eduardo Janicsek Jara
•  Elaine Cristina de Oliveira Menezes
•  Luciana F. de Abreu Ronconi
•  Mauricio Roque Serva de Oliveira

linHAS de PeSquiSA

•  Redes Sociais, Capital Social, Empreendedorismo 
e Desenvolvimento Comunitário 

•  Sociedade Civil, Economia Social e Interfaces entre Esferas Pública e Privada

Núcleo de Pesquisa e 
Extensão em Inovações 
Sociais na Esfera 
Pública (NISP)
certificAdo eM 31 de AGoSto de 2010

ONúcleo de Pesquisa e Extensão em 
Inovações Sociais na Esfera Pública 
(NISP) é um grupo que se estrutura no 

quadro de verticalização da ESAG, buscando 
contribuir para o mestrado profissional, já 

existente, além do novo mestrado acadêmico, 
proposto à CAPES em 2010 e o doutorado que 

será criado em breve. Além de promover a pesquisa 
no âmbito da pós-graduação, o Núcleo pretende 

articular ações de extensão e também de ensino, sendo 
formado por professores e alunos da graduação e pós-

graduação. O grupo se insere na linha de administração 
pública da pós-graduação, focalizando o estudo e o apoio 

a ações coletivas que vêm promovendo inovações sociais 
na esfera pública (de forma institucionalizada ou não). Isso 
inclui iniciativas provenientes tanto do Estado, como da 
sociedade civil e das empresas, além dos novos arranjos 
institucionais que se constroem na articulação negociada entre 
esses agentes para promoção do bem público. Em particular, 
nos interessa desenvolver estudos sobre as redes sociais, os 
empreendimentos que emergem na interface entre as economias 

pública e privada, além dos novos formatos institucionais que 
propõem e/ou implementam políticas públicas e promovem o capital 

social, com vistas a fomentar novos estilos de desenvolvimento.
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líder do GruPo

•  Nério Amboni
nerio.amboni@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Arnaldo José de Lima
•  Fabiano Maury Raupp
•  Isabela Regina Fornari Müller
•  Mário César Barreto Moraes
•  Rui Otávio Bernardes de Andrade

Ensino de Administração e 
Aprendizagem Organizacional

certificAdo eM 5 de AGoSto de 2010

OGP denominado de ENSINO 
DE ADMINISTRAÇÃO 
E APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL tem dois focos 
de interesse, ou seja, o de Ensino 
de Administração e a Aprendizagem 
Organizacional, Grupal e Individual. O 
primeiro foco compreende o Ensino 
de Administração e tem por interesse 
estudar e pesquisar as diferentes correntes 
filosóficas, teóricas e metodológicas 
que fundamentam o Ensino de 
Administração, mais especificamente, 
as áreas profissionalizantes da 
Administração (Administração de 
Recursos Humanos, Administração de 
Marketing, Administração Estratégica 
e de Serviços, Administração 
Financeira, Administração de Sistemas 
de Informações, Administração da 
Produção, Materiais e Logística) em 
âmbito nacional, internacional, bem como 
a sua operacionalização, experiências 
inovadoras e as perspectivas do mesmo 
em âmbito público e privado. O segundo 
foco compreende a Aprendizagem 
Organizacional, Grupal e Individual, 
enfatizando os estudos e as pesquisas 
desenvolvidas no âmbito nacional e 
internacional com destaque para os 
referenciais teóricos e metodológicos 
utilizados e que podem servir para 
incentivar a reflexão e a elaboração de 
metodologias e de categorias analíticas 
para o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas futuras. Nesta perspectiva, 
a aprendizagem organizacional é 
analisada como processo e produto em 
diferentes contextos internos e externos. 
Relações com os assuntos ensino, 

linHAS de PeSquiSA

•   Ensino de Administração 
•   Mudança e Aprendizagem 

Organizacional

aprendizagem, mudança, conhecimento, 
competência e estratégia são discutidos 
para ampliar o entendimento dos 
processos de ensino e de aprendizagem 
organizacional em diferentes contextos.

líder do GruPo

•  Renato de Mello
renato.mello@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Delcio Pereira
•  Nilson Campos
•  Pio Campos Filho

linHAS de PeSquiSA

•  Observatório Tecnológico da 
Pesca e da Aquicultura Catarinense 
- Observatório do Manejo dos 
Solos e de Recursos Naturais 

•  Observatório Tecnológico do 
Setor Moveleiro Catarinense 

Observatórios 
Tecnológicos Setoriais 
de Santa Catarina
certificAdo eM 1 de dezeMbro de 2011

Este projeto é vinculado ao curso 
de bacharelado em Sistemas de 
Informação, CEPLAN - UDESC, 

e visa gerar instrumentos de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico e inovações 
da economia catarinense, com a criação 
e transferência ao setor produtivo de 
observatórios tecnológicos setoriais. O 
projeto está sendo elaborado na UDESC 
e tem apoio da FINEP e da FAPESC. Os 
observatórios tecnológicos setoriais devem 
dinamizar a inovação e agregar sistema 
produtivo regional ou setorial e os integrar 
aos principais centros de ciência e tecnologia 
estaduais, nacionais e internacionais. 
Devem também desenvolver e apoiar redes 
setoriais de inovação tecnológica no estado 
de Santa Catarina, com vistas à promoção 
de interações entre cada setor e com as 
instituições de ensino e de tecnologia. Cada 
observatório tecnológico deve ter portal 
setorial com finalidade de disponibilizar 
informações sobre ofertas e demandas de 
C,T&I, ser canal de difusão e transferência 
de tecnologias e promover interações 
entre empresas e instituições geradoras de 
conhecimento. Os observatórios devem 

promover e estimular a formação de 
grupos de trabalho entre governo, 
empresas e centros de pesquisa 
orientados para a inovação; promover 
o desenvolvimento tecnológico de 
empresas e arranjos produtivos 
locais; estimular empresas para que 
desenvolvam e incorporem inovações 
tecnológicas em processos e produtos; 
incentivar e apoiar o desenvolvimento 
de novos empreendimentos de base 
tecnológica e promover a capacitação 
de recursos humanos regionais 
necessários à estruturação dos 
sistemas de C,T&I em cada região.
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líder do GruPo

 •   Adalberto H Vieira

PeSquiSAdoreS

•  Adelmo Anselmo Martins
•  Gerson Volney Lagemann
•  Heloisa Hornick Tavares Tavares Vieira
•  Lirio Nesi Filho
•  Marcos Fortes Santos de Bustamante
•  Nilson Campos
•  Ruben Seefeld
•  Silene Seibel

linHAS de PeSquiSA

•  Gestão Organizacional 
•  Processos Sistêmicos Empresariais

GESPROSISTEM
certificAdo eM 2 de AGoSto de 2010

Na gestão das cadeias produtivas analisa-se e 
desenvolve-se o estudo dos processos produtivos. 
No caso de projetos de pesquisas envolvendo o 

grupo de pesquisa GESPROSISTEM, a análise da cadeia 
produtiva em empresas existentes na região será uma 
espécie de "Check" ou compatibilização das decisões 
de gestões em organizações locais. Pela otimização 
dos processos empresariais, intervem-se no trabalho 
(força de trabalho), no objeto (matérias-primas, insumos), 
nos meios ou instrumentos de trabalho (ferramentas, 
máquinas, equipamentos) e nos processos. As mudanças 
nos processos identificados a partir de então, tanto no 
plano tecnológico como no organizacional, orientam-
se para a busca da minimização de custos, através da 
análise e implementação de melhorias. Desenvolvem-
se os devidos balanceamentos na cadeia produtiva, 
buscando-se redução dos desperdícios nos processos. 
Nesse contexto requer-se um processo produtivo 
flexível, capaz de adaptar-se à intensificação das 
atividades. Essas informações seriam necessárias às 
organizações da região, para o dimensionamento de 
seu processo industrial e de mercado, possibilitando 
dessa forma o investimento mais coerente na tomada 
de seu desenvolvimento à competitividade.

lídereS do GruPo

•   Ademir Nied
dee2an@joinville.udesc.br

•   José de Oliveira
dee2jo@joinville.udesc.br

linHAS de PeSquiSA

•  Controle de Acionamentos 
Elétricos 

•  Controle de Sistemas 
Dinâmicos

Controle  
de Sistemas
certificAdo 19 de outubro de 2010

OGrupo de Controle de 
Sistemas atua na área 
de projeto de sistemas 

de controle, principalmente na 
pesquisa e desenvolvimento 
de soluções de controle 
aplicadas ao setor industrial, 
mantendo parcerias com outras 
universidades e indústrias do 
setor metal-mecânico e eletro-
eletrônico, tais como Whirlpool, 
Embraco e WEG. Tem em 
seu portfólio, entre outros, a 
participação no desenvolvimento 
de um produto comercial na 
linha de drivers para partida 
suave de motores de indução 
com controle direto de torque, e 
depósito de uma patente nacional 
e uma patente internacional.

PeSquiSAdoreS

•  Alcindo do Prado Junior
•  André Bittencourt Leal
•  Celso José Faria de Araújo
•  Mariana Santos Matos Cavalca
•  Mario Henrique Farias Santos

líder do GruPo

•  Alexandre Gonçalves Silva
alexandre@joinville.udesc.br

PeSquiSAdor

•  Gilmario Barbosa dos Santos

linHAS de PeSquiSA

•  Computação Baseada em Imagens 
•  Processamento Morfológico de Imagens

LAPIS - Laboratório de Processamento  
de Imagens e Sinais    certificAdo eM 18 de feVereiro de 2010

O"Laboratório de Processamento de 
Imagens e Sinais" (LAPIS) da UDESC 
fomenta pesquisa de algoritmos 

básicos ou voltados à solução de problemas 
reais, em especial de instituições e indústrias 
da região de Joinville, baseados na análise de 
conteúdos visuais. Métodos de processamento 
de imagens, visão computacional e morfologia 
matemática são desenvolvidos com o objetivo 
de inovação ou aperfeiçoamento de filtragens, 
segmentações ou reconhecimento de padrões, 
úteis em aplicações como robótica industrial, 
sistemas de segurança ou medicina.

lídereS do GruPo

•   Airton Ramos
dee2ar@joinville.udesc.br

•   Antônio Flavio Licarião Nogueira
antonio.flavio.nogue@terra.com.br

Grupo de Pesquisa 
em Eletromagnetismo 
Aplicado
certificAdo eM 15 de SeteMbro de 2011

OGrupo de Pesquisa em 
Eletromagnetismo Aplicado (GPEA) 
atua nos seguintes campos do 

eletromagnetismo aplicado: modelagem 
numérica de campos, caracterização 
de novos materiais magnéticos e 
dielétricos, desenvolvimento de sensores 
eletromagnéticos, aplicações biomédicas 
e educação em eletromagnetismo.

linHAS de PeSquiSA

•  Instrumentos e Métodos de Medição 
•  Materiais Magnéticos e Dielétricos 
•  Modelagem Numérica de Campos
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líder do GruPo

•  Alessandro Cazonatto Galvão
eng.a.c.galvao@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Alexandre Tadeu Paulino
•  Raquel Cristine Kuhn

linHAS de PeSquiSA

•  Desenvolvimento de Métodos Analíticos e Análise de 
Alimentos, Água, Efluentes e Processos Correlatos 

•  Desenvolvimento Teórico e Experimental 
de Processos em Alimentos

Desenvolvimento  
de Métodos Analíticos e 
Processos em Alimentos
certificAdo eM 3 de noVeMbro de 2011

Ogrupo possui artigos publicados na 
área de métodos analíticos e processos 
da indústria de alimentos.

lídereS do GruPo

•  Alexandre Amorin dos Reis
alexandre.reis@pq.cnpq.br

•  Marcelo Gitirana Gomes Ferreira
marcelo.gitirana@pq.cnpq.br

PeSquiSAdoreS

•  André Luiz de Oliveira
•  Celio Teodorico dos Santos
•  Flávio Anthero Nunes Vianna dos Santos
•  Gabriela Botelho Mager
•  Monique Vandresen
•  Murilo Scóz

linHAS de PeSquiSA

•  Interfaces e Interações Comunicacionais 
•  Interfaces e Interações Físicas

Grupo de Pesquisas 
Ergonômicas em 
Design - GPED
certificAdo eM 18 de MAio de 2009

OGrupo de Pesquisas em Design - GPED 
atua em Pesquisa e Desenvolvimento de 
base ergonômica focados no design de 

produtos industriais. A partir de relações com grupos 
de pesquisa nacionais e internacionais, vincula 
suas investigações a ações interinstitucionais e 
interdisciplinares, praticando sua expertise acadêmica 
na solução dos problemas relacionados aos produtos 
baseados em novas tecnologias, voltando-se às 
interfaces e interações físicas e comunicacionais. 
Busca a investigação, adequação, aperfeiçoamento 
e proposição de métodos e ferramentas para 
o desenvolvimento de produtos e sistemas de 
comunicação, contribuindo para o fortalecimento das 
bases teóricas e práticas do design, especialmente 
no campo ergonômico. Amplia suas ações aos 
ambientes de realidade virtual, buscando atender 
também as interfaces e interações com produtos 
que, apesar de envolverem a virtualidade, dependem 
dos estímulos sensoriais, percepções e ações físicas 
humanas. O grupo possui credenciamento CATI/
MCT, atuando em P&D de soluções ergonômicas 
para a inovação junto a instituições vinculadas a TI.

líder do GruPo

•  André Tavares da Silva
tavares@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Gilmario Barbosa dos Santos
•  Isabela Gasparini
•  Izabel Cristina Zattar
•  Marcelo da Silva Hounsell
•  Milton Roberto Heinen
•  Roberto Silvio Ubertino Rosso Junior

linHAS de PeSquiSA

•  Fundamentos do Processamento 
Gráfico e da Interação 

•  Processamento Gráfico Aplicado

OObjetivo do LARVA é desenvolver 
pesquisas científicas e tecnológicas, 
técnicas e metodologias, em todas as 

aplicações que envolvam "dados visuais", sejam 
imagens ou modelos 3D, estáticos ou dinâmicos, 
como entrada ou saída, que envolvam algoritmos 
de base/teórico ou para resolver algum problema/
aplicado, são de interesse do grupo. Nesse sentido, 
o Grupo vislumbra pesquisas em "dados visuais" 
tanto como "meio" quanto "fim". Sendo assim, tanto 
pesquisas que utilizam dados visuais como veículo 
de realização de aplicações quanto pesquisas 
voltadas a recursos que venham a contribuir, 
modificar e melhorar a forma como se produzem os 
dados visuais, são de interesse dos pesquisadores 
do LARVA. Isso envolve técnicas como 
Realidade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA), 
Computação Gráfica (CG), Modelagem Geométrica 
(MOG), Processamento de Imagens (PI), Visão 
Computacional (VC), dentre outras que compõem 
a área denominada "Processamento Gráfico" .

LARVA - LAboratory 
for Research on 
Visual Applications
certificAdo eM 27 de MArço de 2012

líder do GruPo

•  Cesar Edil da Costa
dem2cec@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Eleani Maria da Costa
•   Julio Cesar Giubilei Milan
•   Wilson Luiz Guesser

linHAS de PeSquiSA

•  Metalurgia do Pó e Materiais Particulados 
•  Tratamentos Térmicos e 

Desgaste de Materiais

Metalurgia do Pó e 
Materiais Particulados
certificAdo eM 21 de feVereiro de 2008

Ogrupo de pesquisadores é formado 
por professores com formação 
específica na área de metalurgia 

e materiais, com experiência nas áreas 
de desenvolvimento e caracterização 
de materiais metálicos, cerâmicos e 
compósitos. Os pesquisadores envolvidos 
tiveram oportunidade de desenvolver 
suas atividades de pesquisa em diversas 
instituições nacionais e internacionais. 
Os projetos de pesquisa desenvolvidos 
em forma de cooperação favorecem a 
participação de alunos de Iniciação Científica, 
mestrandos e doutorandos, sendo algumas 
pesquisas de interesse das indústrias 
ou com cooperação internacional com 
alunos realizando o doutorado sanduíche 
através do Ciência sem Fronteiras.

Engenharias Engenharias
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líder do GruPo

•  André Bittencourt Leal
leal@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

• Alexandre Gonçalves Silva
• Aníbal Alexandre Campos Bonilla 
• Antonio Heronaldo de Sousa 
• César Rafael Claure Torrico
• Marcelo da Silva Hounsell
• Roberto Silvio Ubertino Rosso Junior
• Silas do Amaral

linHAS de PeSquiSA

• Automação da Manufatura e Robótica
• Automação de Sistemas

Grupo de 
Automação 
de Sistemas 
e Robótica
certificAdo eM 9 de MArço de 2006

Grupo de Automação de Sistemas 
e Robótica (GASR) da UDESC 
realiza pesquisas nas linhas 

de "Automação da Manufatura" e de 
"Automação de Sistemas". Dentro da 
linha de "Automação da Manufatura" 
são realizadas pesquisas em temas 
como Modelagem e Controle de 
Sistemas Flexíveis de Manufatura, 
Controle Supervisório de Sistemas a 
Eventos Discretos, Open CNC e Robótica 
Industrial. Na linha de "Automação 
de Sistemas" são desenvolvidos 
projetos em temas como Modelagem 
e Controle de Sistemas Embarcados 
(tais como eletrodomésticos da linha 
branca), Domótica, etc. O GASR 
está vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica da 
UDESC. Em especial, está ligado ao 
Mestrado Profissional em Engenharia 
Elétrica, o qual possui conceito 4 na 
avaliação trienal 2007-2009 da CAPES. 
Os seguintes laboratórios de pesquisa 
estão atrelados ao GASR: Laboratório de 
Pesquisa em Automação de Sistemas 
(LAPAS); Laboratório de Pesquisa em 

Robótica; Laboratório de Pesquisa em 
Sistemas Embarcados. Além desses, 
outros laboratórios são parceiros do 
grupo. Os pesquisadores do grupo 
orientam trabalhos de pesquisa em 
nível de pós-graduação e de iniciação 
científica, desenvolvendo projetos em 
parceria com empresas de Joinville 
e região, tais como Whirlpool Latin 
America, Pollux Automation, WEG 
Automação, Embraco Electronic 
Controls - EECON, e Tupy. O líder do 
grupo foi contemplado com fomento 
da FAPESC/CNPq na Chamada Pública 
no 004/2007 - Programa Jovem 
Pesquisador, tendo desenvolvido 
em 2008-2009 o projeto de pesquisa 
intitulado "Contribuições ao Controle 
Supervisório de Sistemas de Manufatura" 
(Contrato no CON 04504/2008-7). Um 
dos pesquisadores do grupo participa 
de projeto de pesquisa contemplado 
com recursos no Edital MCT/CNPq/
CT-Infra/CT-Petro/Ação Transversal 
IV No 16/2008 Casadinho, cujo 
processo 620104/2008-2 foi aprovado 
em final de novembro de 2008.

linHAS de PeSquiSA

•  Computação Paralela e Distribuída 
•  Protocolos de redes de computadores

lídereS do GruPo

•  Rafael Rodrigues Obelheiro
dcc2rro@joinville.udesc.br

•  Maurício Aronne Pillon
mpillon@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Adriano Fiorese
• Carla Diacui Medeiros Berkenbrock
• Charles Christian Miers
• Cinara Terezinha Menegazzo
• Débora Cabral Nazário
• Guilherme Piêgas Koslovski
• Janine Kniess
• Omir Correia Alves Junior

GRADIS - Grupo de Redes e 
Aplicações Distribuídas

certificAdo eM 16 de MArço de 2012

OGrupo de Redes e Aplicações 
Distribuídas (GRADIS) desenvolve 
pesquisa em diversas subáreas da 

grande área de Sistemas Computacionais, 
abrangendo Redes de Computadores, 
Computação Paralela e Distribuída, 
Segurança Computacional, Tolerância a 
Faltas e Gerência de Redes. As pesquisas 
realizadas buscam tanto aprofundar 
o conhecimento sobre sistemas 
computacionais existentes, particularmente 
infraestruturas computacionais largamente 
utilizadas, como propor ideias inovadoras 
que avancem o estado da arte na área. Os 
pesquisadores do GRADIS têm colaboração 
com diversos grupos de pesquisa, 
tanto no Brasil (UFSC, UFPR, UFRGS, 
UFSM, UFF, USP, ITA) quanto no exterior 
(Universidade de Lisboa, Universidade 
de Coimbra, Laboratoire d'Informatique 
de Grenoble, École Normale Supérieure 
de Lyon, City University of London).

Grupos de Pesquisa |  Engenharias Engenharias
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Ambiente 
Construído e 
Sustentabilidade
certificAdo eM 3 de Abril de 2012

líder do GruPo

•  Andreza Kalbusch
andreza@joinville.udesc.br

PeSquiSAdor

•  Adalberto José Tavares Vieira

linHAS de PeSquiSA

•  Avaliação de Desempenho Ambiental 
•  Eficiência na Utilização de Recursos 

no Ambiente Construído

Otrabalho do grupo "Ambiente 
construído e sustentabilidade" 
tem como base a importância 

do uso racional de recursos no 
ambiente construído, que é peça-
chave para o desenvolvimento 
sustentável. Para tanto, o grupo se 
propõe a realizar pesquisas com 
enfoque na eficiência na utilização 
de recursos e na avaliação de 
desempenho ambiental de produtos 
e sistemas ligados à construção civil.

lídereS do GruPo

•  Avanilde Kemczinski
avanilde@joinville.udesc.br

•  Marilena Valadares Folgueras
dem2mvf@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Adilson Vahldick
•  Edino Mariano Lopes Fernandes
•  Isabela Gasparini
•  Kariston Pereira
•  Luciana Rita Guedes

linHAS de PeSquiSA

•  Ensino-Aprendizagem Auxiliado 
por Computador (fim) 

•  Tecnologia Educacional (meio)

Grupo de Pesquisa 
em Informática na 
Educação - GPIE
certificAdo eM 12 de SeteMbro de 2003

OGrupo de Pesquisa em Informática 
na Educação - GPIE está localizado 
no Departamento de Ciência  

da Computação - DCC, do Centro 
de Ciências Tecnológicas - CCT, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina -  
UDESC/Joinville, desde 2002. As 
investigações do grupo estão relacionadas 
ao uso e desenvolvimento de Tecnologias 
de Informação e Comunicação - TIC, 
como elemento facilitador do processo 
ensino-aprendizagem presencial, 
semipresencial e a distância.

Engenharias Engenharias

Grupo de Computação Cognitiva Aplicada - COCA
certificAdo eM 20 de JulHo de 2011

Em linhas gerais, o termo cognição 
pode ser relacionado a toda e 
qualquer forma/ente que seja 

capaz de interagir, cooperar e raciocinar 
de maneira coerente, ou seja, de forma 
inteligente. Vale a pena ter aqui uma 
reflexão sobre o termo inteligente. Fica a 
cargo de vocês filosofarem um pouco! A 
Computação Cognitiva Aplicada se resume 
sobre todos os métodos e heurísticas 
que são capazes de resolver problemas 
do mundo real de forma inteligente e 
otimizada. Exemplos de paradigmas 
podem-se citar as Redes Neurais Artificiais, 
Sistemas Especialistas, Algoritmos 
Genéticos (Computação Evolucionária), 

Inteligência de Enxame, dentre outros. O 
CoCA (Grupo de Computação Cognitiva 
Aplicada) tem por objetivo desenvolver 
estudos sobre temas que correlacionem 
três tópicos: Sistemas Computacionais, 
Comportamento Inteligente e Problemas 
Complexos. Dentre as principais áreas de 
interesse de aplicação podem-se citar:  
• Otimização Multi-objetivo;
• Mineração de Dados; • Bioinformática; 
• Linguagens Declarativas (Programação 
Simbólica); • Programação por Propagação 
de Restrições (ou Atenuação de 
Possibilidades); • Computação Afetiva. 
Ver sítio do grupo, tudo sempre atualizado: 
http://www2.joinville.udesc.br/~coca

PeSquiSAdoreS

•  Cristiano Damiani Vasconcellos
•  Fernando Deeke Sasse
•  Milton Roberto Heinen
•  Rogério Eduardo da Silva
•  Vilson Vieira da Silva Junior

linHAS de PeSquiSA

•  Aprendizagem de Máquina 
•  Computação Afetiva 
•  Inteligência Computacional 
•  Linguagens Declarativas 

lídereS do GruPo

•  Claudio Cesar de Sá
claudio@joinville.udesc.br

•  Rafael Stubs Parpinelli
dcc2rsp@joinville.udesc.br
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líder do GruPo

•  Dario Nolli
dario.nolli@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Adilson Vahldick
•  Ailton Barbosa
•  Andresa Pescador
•  Carlos Alberto Barth
•  Fernando dos Santos
•  Geraldo Menegazzo Varela
•  Jaison Ademir Sevegnani
•  Jarbas Cleber Ferrari
•  Pablo Schoeffel

linHAS de PeSquiSA

•  Engenharia de Software 
•  Inteligência Artificial Aplicada

Engenharia e 
Desenvolvimento 
de Tecnologia 
da Informação
certificAdo eM 15 de JunHo de 2011

Artigos publicados: 1. "Extending 
the RoboCup Rescue to Support 
Stigmergy: Experiments and 

Results", aceito para o VI Workshop-Escola 
de Sistemas de Agentes, seus Ambientes 
e Aplicações (WESAAC). O artigo foi 
selecionado pela comissão avaliadora como 
um dos quatro melhores trabalhos. Os 
autores foram convidados a submeter uma 
versão estendida do artigo para publicação 
na Revista de Informática Teórica e Aplicada 
(RITA); 2. "An evaluation of the model of 
stigmergy in a RoboCup Rescue multiagent 
system", aceito para o Simpósio Brasileiro 
de Inteligência Artificial (SBIA 2012).

líder do GruPo

•  Eduardo Miguel Talmasky
eduardo.talmasky@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Luiz Cláudio Dalmolin
•  Nelcimar Ribeiro Modro
•  Nilson Ribeiro Modro

linHAS de PeSquiSA

•  Cadeia Produtiva
•  Gestão Ambiental e Sustentabilidade
•  Tecnologia e Gestão Ambiental

Tecnologias 
Ambientais
certificAdo eM 15 de JunHo de 2011

Serão trabalhadas neste 
grupo as seguintes linhas de 
pesquisa: Cadeia Produtiva e 

Sustentabilidade Ambiental. Por se 
tratar de grupo novo na instituição, 
os pesquisadores de diferentes áreas 
estão envolvidos na otimização de sua 
infraestrutura para melhor atender aos 
projetos de pesquisa provenientes dos 
cursos de graduação em Engenharia 
Industrial Mecânica e de Sistemas 
da Informação,  além de também 
poder contribuir para os trabalhos de 
pesquisa a serem desenvolvidos nos 
cursos de Pós-graduação. Além disso, 
também irá auxiliar num melhor ensino 
da graduação e pós-graduação.

líder do GruPo

•  Eduardo Lenz Cardoso
lenz@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Aníbal Alexandre Campos Bonilla
•  Gerson Filippini
•  Gian Ricardo Berkenbrock
•  Joel Martins Crichigno Filho
•  Miguel Vaz Júnior
•  Pablo Andrés Muñoz-Rojas
•  Paulo Sergio Berving Zdanski
•  Renato Barbieri
•  Sérgio Junichi Idehara

linHAS de PeSquiSA

•  Dinâmica dos Fluidos e Transferência 
de Calor Computacional

•  Métodos de Simulação Aplicados a Materiais 

Desenvolvimento 
e Aplicação de 
Métodos Numéricos a 
Problemas do Contínuo
certificAdo eM 24 de AGoSto de 2011

Ogrupo de pesquisa desenvolve 
atividades na área de simulação 
numérica de problemas de engenharia 

utilizando, principalmente, os métodos de 
Elementos Finitos, Volumes Finitos, Diferenças 
Finitas, Elementos de Contorno e Green Local. 
Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos, 
dentre os quais destacam-se aqueles nas áreas 
de: plasticidade computacional, conformação 
mecânica (forjamento, usinagem e corte de 
chapas), otimização (dimensional, de forma e 
topológica), fratura dúctil (critérios de predição), 
acoplamento termomecânico (termoelasticidade 
e grandes deformações), injeção de polímeros 
e escoamento e troca de calor em cavidades.

líder do GruPo

•  Fabiano Ferreira Andrade
fabianof@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Ana Barbara Knolseisen Sambaqui
•  Ana Mirthes Hackenberg
•  Gian Ricardo Berkenbrock
•  Saimon Miranda Fagundes

linHAS de PeSquiSA

•  Planejamento de Sistemas 
de Energia Elétrica

Criado em 2011, o Laboratório 
de Planejamento Energético 
da UDESC tem como principal 

objetivo promover o desenvolvimento 
de atividades de pesquisa, ensino e 
extensão relacionadas ao planejamento 
da área de Sistemas de Energia 
Elétrica, contemplando necessidades 
dos principais segmentos desta 
indústria: geração, transmissão, 
distribuição e comercialização.

LAPER - Laboratório 
de Planejamento 
Energético
certificAdo eM 16 de feVereiro de 2011

Engenharias Engenharias
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Estudo dos 
Fenômenos de 
Cavitação e Assuntos 
Correlatos: Erosão 
por Cavitação, 
Sonoluminescência 
e Escoamentos 
Bifásicos
certificAdo eM 17 de MAio de 2011

Participação do líder com a apresentação 
de dois trabalhos em congresso nacional, 
em maio de 2003. • Publicação de um 

trabalho científico nos anais do III Congresso 
Nacional de Engenharia Mecânica, em agosto 
de 2004; • Participação dos pesquisadores 
no III Congresso Brasileiro de Engenharia 
de Fabricação, em abril de 2005, sendo o 
líder membro da comissão organizadora 
do congresso; • Publicação de um trabalho 
científico nos anais do IV Congresso Nacional 
de Engenharia Mecânica, em agosto de 2006; 
• Publicação de um trabalho científico nos anais 
do 19th Internacional Congress of Wear on 
Materials, em abril de 2007; • Apresentação de 
trabalho pelo líder no IV Congresso Brasileiro de 
Engenharia de Fabricação, em abril de 2007;  
• Projeto em parceria com a Fapesq e as 
Indústrias Schneider para construção de um 
dispositivo de erosão por cavitação;  
• Participação dos integrantes com apresentação 
de trabalho científico no primeiro EBECEM 
(congresso nacional), em abril de 2008. 
• Apresentação de trabalho pelo líder no 
V Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Fabricação, em abril de 2009; • Publicação 
pelos membros do grupo do artigo "BAZANINI, 
G.; BRESSAN, J. D.; Klemz, M.A. Cavitation 

líder do GruPo

•  Gil Bazanini
dem2gb@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Nicodemus Neto da Costa Lima
• Ricardo Kirchhof Unfer

linHAS de PeSquiSA

•   Cavitação

Erosion Wear of Metallic Specimens 
Using the New Compact Rotating 
Disk Device. Engenharia Térmica, v. 
7, p. 31-36, 2009"; • Apresentação do 
trabalho "Erosão por Cavitação em 
Corpos de Prova de Alumínio (SAE-335) 
Utilizado na Fabricação de Rotores de 
Motobombas" pelo estudante Marcos 
Antunes Klemz no 2o Seminário de 
Iniciação Científica/I Congresso de 
Iniciação Científica e Pós-Graduação, em 
setembro de 2010, em Florianópolis/
SC. • Publicação do Artigo "Cavitation 
Erosion of Aluminum SAE-335 Using 
the Rotating Disk Device" na Revista 
Sodebrás, Vol.5, No 59, Novembro/2010.

linHAS de PeSquiSA

•  Controle Estatístico e Modelos de Previsão 
•  Ensino na Engenharia de Produção 
•  Otimização dos Processos Industriais 

lídereS do GruPo

•  Fernando Natal de Pretto
dep2fnp@joinville.udesc.br

•  Leandro Zvirtes
zvirtes@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•   Elisa Henning
•   Evandro Bittencourt
•   Valdesio Benevenutti

NUPEPS - Núcleo 
de Pesquisa em 
Engenharia de 
Produção e Sistemas
certificAdo eM 27 de outubro de 2011

ONúcleo de Pesquisas em Engenharia 
de Produção e Sistemas agrega as 
ações de pesquisa e desenvolvimento 

visando a melhoria de produtos e processos 
em diferentes setores, principalmente 
nas indústrias de bens de consumo e de 
capital, metal-mecânica e construção civil.

linHAS de PeSquiSA

•  Fundição e Metalurgia Física 
das Ligas de Alumínio

• Processos Metalúrgicos de Fabricação

Fundição e Metalurgia
certificAdo eM 27 de JulHo de 2010

Ogrupo de Fundição e Metalurgia surgiu como 
uma continuidade do Grupo de pesquisa em 
Fundição e solidificação dos metais (criado em 

2002) como uma consequência natural da expansão das 
atividades de pesquisa e desenvovimento realizadas 
pelos pesquisadores pertencentes ao mesmo. O 
Grupo envolve professores do Programa de Pós-
Gradução em Ciência e Engenharia dos Materiais que 
trabalham nas áreas de Metalurgia de Transformação 
e Metalurgia Física, bem como pesquisadores de 
outras instituições. As pesquisas realizadas estão 
concentradas principalmente nos seguintes temas: 
Fundição de alumínio e suas ligas, caracterização 
mecânica, química, microestrutural e tribológica de 
ligas de alumínio, tratamentos térmicos de ligas de 
alumínio e processos metalúrgicos de fabricação. O 
grupo já formou 12 mestres e desenvolveu projetos 
de pesquisa tecnológica e científica com a iniciativa 
privada. Atualmente, existem 2 doutorandos e 4 
mestrandos vinculados a este grupo de pesquisa.

líder do GruPo

•  Guilherme Ourique Verran
dem2gov@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  André Olah Neto
•  Carlos Gomes de Oliveira
•  Cesar Edil da Costa
•  Danielle Bond
•  Greice Scarduelli Ronsani
•  Marcelo Alexandre Tirelli
•  Marcelo Kramel
•  Marcelo Niehues Schlickmann
•  Rodrigo de Oliveira
•  Tatiane Haskel

Engenharias Engenharias
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líder do GruPo

•  Jorge Luiz Lima Queiroz
dqm2jllq@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Cristala Athanázio Buschle
•  Fabíola Corrêa Viel

linHAS de PeSquiSA

•  Resíduos Domésticos e Industriais 
•  Tomografia de Impedância Elétrica

Gestão de Resíduos
certificAdo eM 7 de feVereiro de 2012

Este grupo pretende identificar 
fluxo de fluidos em processos 
industriais através da tomografia 

de impedancia elétrica. Um dos 
processos que geram resído é a falta 
de informações sobre o fluxo de fluidos 
internos ao processo de fabricação. Um 
exemplo é a prospecção de petróleo, 
onde o fluido pode mudar rapidamente 
de fluido líquido para gasoso, o que pode 
provocar graves acidentes ambientais.

lídereS do GruPo

•  Luís César Fontana
fontana@joinville.udesc.br

•   Jacimar Nahorny
dfi2jan@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Abel André Cândido Recco
•  Masahiro Tomiyama
•  Milton José Cinelli

linHAS de PeSquiSA

•  Aplicações Tecnológicas de Plasma 
• Diagnóstico de Plasma 

Plasma
certificAdo eM 5 de AGoSto de 2011

Áreas de Pesquisa 1. Nitretação, 
carbonetação e oxidação iônica em: 
materiais ferrosos, chapas, aços e 

ferramentas. Moldes Outros metais (titânio e suas 
ligas, alumínio, cromo e suas ligas). Materiais 
Sinterizados; 2. Pesquisa em deposição de filmes 
resistentes ao desgaste e à corrosão em peças, 
ferramentas, chapas e moldes, usando-se um 
processo PVD (triodo-magntron-sputtering): filmes 
metálicos, filmes obtidos por deposição reativa 
(TiN, AlN, CrN, TiAlN, TiO, CrN, TiC, ZrN, SiC, Al2O3, 
W-C (Co), Ti (BxCy), etc.) Estudo das propriedades 
do plasma formado nos processos de nitretação e 
deposição de filmes. Desenvolvimento de fontes 
elétricas micro-controladas para uso em processos 
a plasma. Desenvolvimento de equipamentos e 
processos a plasma para tratamento de materiais.

líder do GruPo

•  Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina
dalla@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Julio Miranda Pureza
•  Nadir Radoll Cordeiro

linHAS de PeSquiSA

•  Ecologia Industrial 
•  Gestão Estratégica de Processos

Gestão de Qualidade 
e Produtividade
certificAdo eM 12 de MAio de 2003

Ogrupo de pesquisa gestão da 
qualidade e produtividade insere-
se dentro do contexto da nova 

política industrial de competitividade, 
consolidada através do Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
(PBQP), que procura possibilitar a criação 
e consolidação de competência em 
gestão da qualidade, disseminando 
conceitos, metodologias, sistemas e 
técnicas da qualidade e produtividade para 
organizações de produção e serviços.

lídereS do GruPo

•  Marcello Mezaroba
mezaroba@joinville.udesc.br

•  Alessandro Luiz Batschauer
batschauer@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Cassiano Rech
•  Janderson Duarte
•  Joselito Anastacio Heerdt
•  Leandro Michels
•  Luís Mariano Nodari
•  Sérgio Luís Haffner
•  Sérgio Vidal Garcia Oliveira
•  Yales Rômulo de Novaes

linHAS de PeSquiSA

•  Eletrônica de Potência e Controle de Conversores 
•  Qualidade de Energia e Eficiência Energética 

nPEE - Núcleo de Processamento de Energia Elétrica
          certificAdo eM 8 de outubro de 2010

Missão: desenvolver e disseminar conhecimento 
científico e tecnológico na área de 
processamento de energia elétrica, contribuindo 

com soluções para melhoria da sua eficiência e qualidade. 
Visão: Ser reconhecido pela excelência na geração de 
soluções inovadoras e como agente na transferência 
tecnológica na área de processamento de energia, 
contribuindo para o desenvolvimento social, científico e 
econômico do país. Objetivos:  1. Desenvolver tecnologia 
de ponta na área de processamento de energia elétrica; 
2. Transformar-se num centro de excelência na área 
com padrão de qualidade internacional; 3. Formar 
recursos humanos nas áreas de Eletrônica de Potência, 
Qualidade de Energia e Eficiência Energética;  
4. Estabelecer parceria com empresas para a 
transferência de tecnologia nas áreas de atuação do 
nPEE; 5. Prestar consultoria e serviços nas suas áreas de 
atuação, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico 
e econômico regional; 6. Estabelecer parceria com outros 
centros de pesquisa nas áreas de atuação do nPEE.

Engenharias Engenharias
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líder do GruPo

•  Marco Wehrmeister
marcow@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Carla Diacui Medeiros Berkenbrock
•  Cristiano Damiani Vasconcellos
•  Edson Murakami
•  Éverlin Fighera Costa Marques
•  Fabiano Baldo
•  Rui Jorge Tramontin Junior

linHAS de PeSquiSA

•  Bancos de Dados e Aplicações 
•  Engenharia de Software Aplicada

BDES - Grupo de 
Banco de Dados 
e Engenharia 
de Software
certificAdo eM 19 de outubro de 2010

Estudar e pesquisar temas 
relacionados a Engenharia de 
Software e Banco de Dados. 

Na área de engenharia de software, 
pesquisar soluções em Engenharia 
de Sistemas Computacionais 
Embarcados, Qualidade de 
Software, e Computação Aplicada 
ao Agronegócio e Ambiente. Na 
área de banco de dados, pesquisar 
soluções em tecnologias para extração 
de conhecimento sobre grandes 
massas de dados e integração 
de diferentes tipos de dados.

líder do GruPo

•  Marilena Valadares Folgueras
dem2mvf@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Adilson Schackow
•  Carmeane Effting
•  Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina
•  Masahiro Tomiyama

linHAS de PeSquiSA

•  Formulação de Materiais Cerâmicos 
•  Reciclagem e Reaproveitamento de 

Resíduos Sólidos Industriais para o 
Desenvolvimento de Materiais 

Materiais Cerâmicos
certificAdo eM 27 de noVeMbro de 2009

Ogrupo de pesquisadores é 
formado por professores com 
formação específica na área 

de materiais cerâmicos e materiais de 
construção, com experiência nas áreas 
de desenvolvimento e caracterização de 
materiais Cerâmicos. Os pesquisadores 
envolvidos tiveram oportunidade 
de desenvolver suas atividades de 
pesquisa em diversas instituições, 
como UFSCar, UFSC e Universidade de 
Aveiro. Essa interação com diversas 
instituições de pesquisa facilita a 
integração, também através de projetos 
de pesquisa de cooperação, em que 
são desenvolvidas atividades nas áreas 
de cerâmicas convencionais, cerâmica 
estrutura e vidros e vitrocerâmicos.

líder do GruPo

•  Nilzete Farias Hoenicke
dec2nfh@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Adriana Goulart dos Santos
• Ana Mirthes Hackenberg
• Doalcey Antunes Ramos

linHAS de PeSquiSA

•  Infraestrutura e Planejamento Urbano 
•  Sistemas de Circulação e 

Transporte Urbanos

Ogrupo Planejamento, projeto urbano 
e redes de infraestrutura encontra-se 
vinculado ao curso de engenharia civil 

da UDESC. Curso superior consolidado e que há 
mais de 30 anos forma bons profissionais para o 
mercado de Joinville e região. O PPURI foi criado 
para apoiar trabalhos técnicos de docentes e 
alunos, aprimorando seus conhecimentos num 
espaço onde teoria e prática se articulam em 
bases sustentáveis. O grupo PPURI foi criado ainda 
para atender a uma das exigências do CNPq no 
que se refere a criação do Curso de Mestrado 
em Engenharia Civil que a UDESC ora organiza, 
para formação suplementar dos alunos e demais 
interessados. Nesse sentido, coincide exatamente 
com uma das linhas de concentração do mestrado, 
dando ênfase à pratica do urbanismo sustentável.

Planejamento, 
Projeto Urbano 
e Redes de 
Infraestrutura
certificAdo eM 24 de feVereiro de 2012

GRE - Grupo 
de Robótica 
Educacional
certificAdo eM 2 de MAio de 2011

OGRE - Grupo de Robótica 
Educacional - tem por 
objetivo ser o núcleo 

de pesquisas para desenvolver 
projetos multidisciplinares 
baseados em Robótica, 
aprendizagem baseada em 
problemas e robótica de baixo 
custo com fins educacionais.

líder do GruPo

•  Nilson Ribeiro Modro
nilson.modro@udesc.com

PeSquiSAdoreS

•  Antonio Carlos Tamanini da Silva

linHAS de PeSquiSA

•  Robótica Educacional

Engenharias Engenharias
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Simulações 
Numéricas
certificAdo eM 15 de JunHo de 2011

líder do GruPo

•  Oseias Alves Pessoa
pessoa@sbs.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Cleide Vieira
•  Diogo Nardelli Siebert

linHAS de PeSquiSA

•  Simulações Numéricas

Este trabalho procurará aprofundar-se no 
uso de técnicas numéricas para resolver 
problemas práticos da engenharia. O 

emprego de tais técnicas é bastante amplo 
em engenharia devido aos enormes custos 
financeiros para a realização de experimentos. 
Devido à disseminação da computação e 
o barateamento dos computadores a área 
de simulações numéricas tem marcado 
profundamente os avanços das técnicas 
da engenharia. Propõe-se o estudo teórico 
do método numérico chamado Volumes 
Finitos e as suas aplicações. Inicialmente 
buscar-se-á o embasamento teórico e depois 
a programação de situações já conhecidas 
tal como o transporte de calor. Em seguida 
buscar-se-á aplicações em problemas mais 
completos e complexos, como problemas de 
mecânica dos fluidos e mecânica dos sólidos.

lídereS do GruPo

•  Pedro Bertemes Filho
bertemes@joinville.udesc.br

•  Aleksander Sade Paterno
dee2asp@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Antonio Heronaldo de Sousa
•  Fabricio Noveletto
•  Volney Coelho Vincence

linHAS de PeSquiSA

•  Bioimpedância Elétrica 
•  Instrumentação Eletrônica e Biomédica

Grupo de 
Engenharia 
Biomédica
certificAdo eM 24 de AGoSto de 2011

OGrupo de Engenharia Biomédica 
da UDESC realiza pesquisa em 
modelagem eletromagnética 

e instrumentação eletrônica aplicada na 
caracterização eletromagnética de materiais 
biológicos como tecidos, células isoladas 
e suspensões de células. Desenvolve 
protótipos para medição do espectro de 
impedância elétrica de tecidos biológicos, 
equipamentos de eletropermeabilização 
biológica e instrumentação eletrônica e 
ferramentas computacionais aplicadas 
na tomografia de impedância elétrica 
e tomografia de indução magnética.

linHAS de PeSquiSA

• Gestão do Design de Moda

Design de Moda 
& Tecnologia
certificAdo eM 23 de outubro de 2008

Ogrupo de pesquisa Design 
de Moda & Tecnologia 
desenvolve atividades de 

estudo e pesquisas, cuja unidade 
epistemológica é a Moda em seus 
vários desdobramentos possíveis: 
econômicos, tecnológicos, 
sociais, históricos, artísticos, 
prospectivos, ergonômicos, 
competitivos, semiológicos, 
estratégicos, mercadológicos e 
de sustentabilidade ambiental. 
O objetivo principal do grupo é a 
realização de estudos e pesquisas 
sobre as diversas relações 
entre Design , Tecnologia, 
Gestão do Conhecimento e 
Inovação, tendo por foco a 
interação com a sociedade e 
o meio ambiente. O grupo de 
pesquisa reúne laboratórios que 
agregam alunos e professores 
do curso de Bacharelado em 
Moda - Habilitação Design de 
Moda, da Universidade do 
Estado de Santa Catarina. Estes 
laboratórios funcionam como 
células de pesquisa que facilitam 
a orientação dos acadêmicos na 
iniciação da pesquisa científica, 
relacionada a estes temas. 
Atualmente, sete laboratórios 
pertencem a este grupo de 
pesquisa: Laboratório de Design 
& Tecnologia, Laboratório de 
Formas, Laboratório Experimental, 
Laboratório Experimental de 
Confecção e Teciteca. Cada uma 
das células de pesquisa possui 
seus objetivos específicos, 
definidos em função dos projetos 
que estão sendo desenvolvidos.

lídereS do GruPo

•  Sandra Regina Rech
sandrareginarech@gmail.com

•  Icléia Silveira
icleiasilveira@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Albertina Pereira Medeiros
•  Alexandre Magno de Paula Dias
•  Lucas da Rosa
•  Maria Izabel Costa
•  Marília Matos Gonçalves
•  Silene Seibel

Engenharias Engenharias
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linHAS de PeSquiSA

•  Caracterização, Desenvolvimento 
e Processamento de Materiais 

•  Planejamento e Análise 
Experimentais

Planejamento e Análise Experimentais 
Aplicados à Pesquisa, Desenvolvimento 

e Processamento de Materiais
certificAdo eM 20 de noVeMbro de 2011

Este grupo tem como objetivo 
principal utilizar técnicas de 
Planejamento e Análise Experimental 

para a Pesquisa, Desenvolvimento e 
Processamento de Materiais. O grupo 
é interdisciplinar e multidepartamental, 
vinculado aos seguintes departamentos do 
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da 
UDESC/Joinville: Departamento de Ciências 
Exatas e Sociais (DCBS), Departamento de 
Engenharia Mecânica (DEM) e Departamento 
de Engenharia Civil (DEC). A aplicação 
de técnicas estatísticas de planejamento 
e análise experimental em compósitos, 
cerâmicos, argamassas, concretos, 
polímeros, incluindo o aproveitamento 
de resíduos minerais e industriais, tem-
se mostrado muito eficiente na pesquisa 
em materiais. Esta técnica possibilita 
minimizar o número de experimentos nas 
etapas de pesquisa, desenvolvimento e 
processamento de materiais. Além disso, 
com o uso da estatística nas análises 

líder do GruPo

•  Sivaldo Leite Correia
dcb2slc@joinville.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Dachamir Hotza
•  Fabíola Corrêa Viel

dos resultados, é possível utilizar 
ferramentas de otimização matemática 
para a obtenção de materiais com 
características específicas, sujeitos 
às restrições de processamento, 
propriedades finais, ambientais e custo.

líder do GruPo

•  Régis Kovacs Scalice
rkscalice@joinvillhe.udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Daniela Becker
•  Danielle Bond
•  José Oliveira da Silva

linHAS de PeSquiSA

•  Gestão do Processo de 
Desenvolvimento de Podutos 

•  Métodos e Ferramentas para o 
Desenvolvimento de Produtos

LADEP - 
Laboratório de 
Desenvolvimento 
de Produtos
certificAdo eM 15 de SeteMbro de 2011

rePercuSSõeS eM PeSquiSA: 

• Proposta de novas ferramentas 
para o apoio à engenharia de  
produto como, por exemplo um 
seletor de materiais baseado no  
QFD, proposta de tabela de 
compatibilidade de materiais 
poliméricos, etc. Há uma linha 
específica de projeto para o meio 
ambiente, onde estão sendo 
propostos meios para auxiliar as 
empresas a identificar o grau de 
facilidade da reciclabilidade de seus 
produtos, além de estudos sobre 
técnicas de impacto ambiental;

• Desenvolvimento de metodologia 
de projeto de produtos modulares, 
sendo proposta novas diretrizes 
de modularização, modelo para 
estruturação do planejamento de 
tecnologias e mercados baseado 
em modularidade e vários cases 
de aplicação do método;

• Novas tecnologias para a agricultura 
familiar de SC, já tendo sido 
desenvolvido um equipamento para 
a produção de fibras de bananeira, 
que viabiliza a produção de uma 
maior variedade de fibras.

rePercuSSõeS PArA A indúStriA e SociedAde: 

• A linha de pesquisa voltada ao 
desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para a agricultura 
familiar de SC tem sido uma das 
esperanças para a viabilização de 

várias culturas no Estado, uma vez 
que o modelo familiar é predominante, 
sendo um grande número de 
cultivares considerados de baixa 
produtividade e retorno financeiro 
devido à ausência de mecanização;

• As linhas de pequisa sobre 
ferramentas de projeto e de modelos 
para o desenvolvimento de produtos 
tem levado à formação de pessoal 
capacitado à inovação tecnológica 
na indústria da região, sendo 
observada uma grande inserção 
de ex-alunos de nosso laboratório 
em departamento voltados ao 
desenvolvimento de produtos.

Engenharias Engenharias
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Linguística,  
Letras  

e Artes

Linguística, Letras e Artes
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lídereS do GruPo

 •   André Luiz Antunes Netto Carreira
carreira@udesc.br

•   Antonio Carlos Vargas Sant'Anna
acvargass@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Adriana Patrícia dos Santos
•  Beatriz Angela Vieira Cabral
•  Heloisa Marina da Silva
•  Lara Tatiane de Matos
•  Marcia Pompeo Nogueira
•  Naiara Alice Bertoli
•  Narciso Larangeira Telles da Silva
•  Patricia Leandra Barrufi Pinheiro
•  Vicente Concilio
•  Vinicius Pereira

linHAS de PeSquiSA

•  Teatro, Sociedade e Criação Cênica

ÁQIS - Núcleo de 
Estudos sobre Processos 
de Criação Artística
certificAdo eM 15 de Abril de 2010

ONúcleo de Estudos sobre a Criação 
Artística (ÁQIS) aborda os processos de 
organização e criação artística, estudando 

desde procedimentos técnicos até as estruturas 
de funcionamento de agrupações de artistas. 
No contexto de uma abordagem interdisciplinar, 
estudamos os fenômenos relacionados com o 
campo da teatralidade e das linguagens das artes 
visuais, no entanto, o estudo do fenômeno do teatro 
de grupo tem constituído um eixo de trabalho do 
ÁQIS. A organização de um mapa do teatro de 
grupo no Brasil é hoje um projeto central do Núcleo. 
Dentro desse estudo, analisamos a construção 
de discursos míticos dos artistas. O ÁQIS está 
relacionado, mediante projetos interinstitucionais 
de projetos integrados de pesquisa, com a UNIRIO 
(Projeto Um estudo sobre o cômico), Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), e com o Archivo de 
Artes Escéncias (Universidad de Castilla La Mancha, 
Espanha). Os projetos de pesquisa do ÁQIS 
relacionam experiências práticas e estudos teóricos 
tanto no campo do teatro como das artes visuais.

PeSquiSAdoreS

•   Acacio Tadeu de Camargo Piedade
•   Deise Lucy Oliveira Montardo
•   Luigi Antonio Monteiro Lobato Irlandini
•   Luís Fernando Hering Coelho

linHAS de PeSquiSA

•  A Música no Contexto 
Histórico e sociocultural 

•  Musicologia, Composição e Análise

Música, Cultura e 
Sociedade (MUSICS)
certificAdo eM 24 de AGoSto de 2011

Este grupo, formado em março de 2004, reúne 
pesquisadores que desenvolvem pesquisas sobre música 
tanto em seu aspecto estrutural quanto em seus nexos 

culturais e históricos. A produção do grupo é centrada nos estudos 
de musicologia analítica, na criação de composições originais e 
na interpretação musical de repertórios relacionados aos projetos 
de pesquisa, e também se volta para a produção de trabalhos 
com enfoque na musicologia geral, especialmente a histórica 
e a etnomusicologia, e nas áreas diretamente relacionadas.

lídereS do GruPo

•   Luiz Henrique Fiaminghi
lhfiaminghi@yahoo.com.br

•   Marcos Tadeu Holler
marcos.holler@udesc.br

lídereS do GruPo

•  Edelcio Mostaço
edelcio.mostaco@udesc.br

•  Vera Regina Martins Collaço
vera.collaco@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Fátima Costa de Lima
•  Stephan Arnulf Baumgartel

linHAS de PeSquiSA

•  Teatro, Sociedade e Criação Teatral

Inter-textos
certificAdo eM 20 de MArço de 2006

Ogrupo é vinculado 
ao Programa de  
Pós-Graduação em Teatro 

da UDESC, reunindo pesquisadores, 
doutorandos, mestrandos e 
graduandos de iniciação científica 
envolvidos em pesquisas que 
tomam como temas as relações 
entre Teatralidade e Sociedade, 
Intertextualidade, História e Memória 
Cultural, Produção de Discursos e 
Recepção das Mídias. Desenvolve 
trabalhos que visam publicações 
individuais e conjuntas, em defesas 
de doutorado, mestrado e trabalhos 
de graduação. Também promove e 
participa de congressos, seminários 
e congêneres em nível nacional 
e internacional, cujas finalidades 
estejam vinculadas às metodologias 
e temas atinentes à sua linha 
de pesquisa. Mais informações 
podem ser obtidas nos currículos 
Lattes dos pesquisadores. Dentre 
as últimas realizações do grupo 
contam-se: 1. A publicação do livro 
"Se a moda pega ...", organizado 
pela pesquisadora Vera Collaço, 
Centro de Artes, UDESC, 2007; 2. A 
promoção do pesquisador Stephan 
Arnulf Baumgarten a Bolsa de 
Pesquisa para Jovens Pesquisadores 
do CNPQ; 3. A organização 
e a realização do seminário 
avançado "Cena/performatividade 
- diálogos", entre os dias 29 de 
setembro e 3 de outubro de 
2008, reunindo os especialistas 
Mariangela Alves de Lima, Walter 
Lima Torres, Evelyn Furkim Lima 
e Elena Vássina para debates e 
aprofundamento metodológico 

e científico. 4. Publicação do livro 
"Sobre Performatividade", organizado 
pelo grupo, Editora Letras 
Contemporâneas, Florianópolis, 
2009. Contém artigos de Josette 
Féral, Hans-Thies Lehmann, Patrick 
Primavesi, Nízia Villaça, Anita 
Koneski, Edelcio Mostaço, Isabel 
Orofino, Stephan Baumgartel 
e Vera Collaço. 5. Em 2010, o 
grupo organizou e promoveu o 
seminário Cena Performatividade 
2, com a presença da professora 
mexicana Ileana Dieguez Caballero, 
dando sequência a seu projeto 
de estudos integrados.
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linHAS de PeSquiSA

•  Arte Relacional

Arte e Vida nos Limites da Representação
certificAdo eM 29 de MArço de 2009

Arte e vida nos limites 
da representação tem 
por meta a produção 

de subjetividade a partir da 
experiência no que entendemos 
por arte relacional em sua forma 
complexa. Esta se desloca dos 
marcos convencionalizados 
da instituição Arte e aproxima 
daqueles interstícios inseridos 
no mundo de vida cotidiana que 
atuam gerando participação, 
reflexão e diálogo. Dentro da 
lógica representacional da arte 
relacional em sua forma complexa, 
a atitude reflexiva e o diálogo 
são fundamentais na estrutura de 
qualquer proposta que promova 
consciência sobre o contexto. 
Nesta nova situação, o artista atua 
como um mediador, um facilitador 
que provoca seu contexto social a 
reconhecer diferenças e a instalar 
formas de convívio. A proposta 
em arte vê transformada sua 

lídereS do GruPo

•  José Luiz Kinceler
kinceler@gmail.com

•  João Calligaris Neto
joaocalligaris@gmail.com

PeSquiSAdoreS

•  Isabela Mendes Sielski
•  Luiz Sérgio da Cruz de Oliveira
•  Paulo Renato Viegas Damé

ação sobre o simbólico e passa a 
estar estruturada como situação 
e acontecimento permitindo 
diálogo reflexivo sobre o contexto 
no qual escreve sua história. O 
objeto de estudo desse grupo 
passa a englobar essas situações 
onde o laço representacional que 
fundamenta o campo específico 
da arte se vê diluído em favor 
de estratégias que atuam nos 
limites do que entendemos por 
campos representacionais. Tem 
por fundamento uma atitude ético-
estética capaz de, ao identificar 
oportunidades no contexto 
social, provocar descontinuidades 
críticas e reflexivas no cotidiano 
que permitam desenvolver 
subjetividades, sejam da ordem 
do singular ou do coletivo. Modela 
processos de convívio, de diálogo 
e contaminação nos quais o 
conteúdo humano atua como fator 
determinante da prática artística.

linHAS de PeSquiSA

•  Proposições Artísticas Contemporâneas

lídereS do GruPo

•  Regina Melim Cunha Vieira
regina.vieira@udesc.br

•  Maria Raquel da Silva Stolf
raquelstolf33@yahoo.com.br

PeSquiSAdoreS

•   Aline Maria Dias
•   Claudia Zimmer de Cerqueira Cezar
•   Diego Rayck da Costa
•   Felipe Cardoso de Mello Prando
•   Nara Beatriz Milioli Tutida

Proposições Artísticas 
Contemporâneas 
e seus Processos 
Experimentais
certificAdo eM 30 de MAio de 2011

Realização de pesquisas que estejam 
vinculadas a proposições artísticas 
contemporâneas aderidas às noções 

de experimentação. Sua repercussão estará 
voltada tanto à comunidade acadêmica, 
como tudo que dela decorre e desdobra em 
suas diferentes formas de agenciamento.

linHAS de PeSquiSA

•  Teatro, Sociedade 
e Criação Cênica

Teatro para o 
Desenvolvimento 
de Comunidades
certificAdo eM 6 de AGoSto de 2010

Aprática de Teatro em Comunidades e a 
prática de Teatro para o Desenvolvimento 
têm crescido muito no Brasil, mas em nível 

acadêmico permanece incipiente, tanto em termos 
de artigos publicados como em nível de pesquisas 
realizadas. Há necessidade de organização de 
eventos, de criação de banco de dados, de ampliação 
do número de publicações e de reflexão sistemática 
sobre a prática, tarefas que estão colocadas a 
curto, médio e a longo prazos para o grupo. Em 
nível internacional, o debate está mais avançado e 
estamos integrados em termos de apresentação 
de trabalhos em congressos internacionais e de 
publicações. Estamos também colaborando com outros 
pesquisadores, coordenando Grupos de Trabalho 
nesta área nos Congressos da IDEA - International 
Drama in Education Association, desde 2001. 

líder do GruPo

•  Márcia Pompêo Nogueira
marciapompeo@gmail.com

•  Marina Henriques Coutinho
marina_henriques1972@yahoo.com.br

PeSquiSAdor

•  Reonaldo Manoel Gonçalves

Linguística, Letras e Artes Linguística, Letras e Artes
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PeSquiSAdoreS

•  Lourdes Joséli da Rocha Saraiva
•  Luís Cláudio Barros Pereira da Silva
•  Luiz Carlos Mantovani Junior
•  Maurício Zamith Almeida
•  Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas

Processos Músico-Instrumentais
certificAdo eM 18 de noVeMbro de 2003

Os diferentes enfoques 
das pesquisas 
desenvolvidas no 

Grupo Processos Músico-
Instrumentais formam, em 
conjunto, um panorama 
abrangente das atividades 
relacionadas à interpretação 
musical. Nas linhas de pesquisa 
desenvolvidas são discutidas 
questões técnico-interpretativas 
que interagem na prática 
instrumental, passando por 
estudos cognitivos e pesquisas 
na área de análise musical. 
Como resultado, o grupo 
busca desenvolver novas 
frentes interdisciplinares 
na relação entre fatores e 
aspectos que intervêm no 
processo de aquisição do 
conhecimento. As pesquisas 
abrangem tanto a prática e 
a teoria musical, em suas 
diferentes modadidades, como 
a realização de experimentos 
científicos (pesquisa qualitativa 
e quantitativa). Resultados 
das pesquisas realizadas vêm 
sendo divulgados em eventos 
científicos e publicações 
acadêmicas, nacionais e 
internacionais. Além disso, 
existe uma estreita relação 
entre o conteúdo das pesquisas 
e a elaboração das disciplinas 
de graduação e pós-graduação 
ministradas pelos professores 
participantes do grupo, e 
também na produção artística 
dos pesquisadores, docentes 
e discentes ligados ao grupo.

linHAS de PeSquiSA

• Teoria e Prática da 
Interpretação Musical

lídereS do GruPo

•  Maria Bernardete Castelan Póvoas
bernardetecastelan@gmail.com

•  Guilherme Antonio Sauerbronn de Barros
guilherme.barros@udesc.br

líder do GruPo

•  Maria Lúcia Batezat Duarte
malubatezat@uol.com.br

PeSquiSAdoreS

•  Alessandra Klug
•  Antonio Ruiz Castellanos
•  Camilla Carpanezzi La Pastina
•  Liane Carvalho Oleques
•  Márcia Cardeal
•  Mari Ines Piekas
•  Marice Kincheski Fassina
•  Yáskara Beiler Dalla Rosa

linHAS de PeSquiSA

•  Ensino de Artes Visuais 
•  Imagens e Inclusão de 

Pessoas Invisuais

Imagem, Arte e Desenho na Escola
certificAdo eM 10 de JAneiro de 2011

Ogrupo propõe-se a investigar as 
relações da criança e do adolescente 
com a arte, a imagem e o desenho, 

estabelecendo intersecções entre os seus 
objetos do cotidiano e os meios visuais 
informacionais, comunicacionais e artísticos. 
O principal recurso de investigação é o 
desenho e suas fontes, desde o ambiente 
familiar na idade mais precoce. A semiótica 
cognitiva dialógica é abordagem teórica básica 
considerando-se, também, suas aproximações 
com a psicologia cognitiva e a neurociência. 
Pesquisa de base em busca de uma 
metodologia de ensino de desenho e leitura 
tátil de imagens por crianças e adolescentes 
cegos vem sendo realizada pela líder do grupo 
e seus orientandos, aproximando as atividades 
de investigação a um processo educacional 
inclusivo. O grupo mantém intercâmbio com 
l'Institut ACTE (Arts, Creations, Théories, 
Esthétiques, CNRS UMR 8218), à l'Equipe de 
Recherche Sémiotique des Arts et du Design 
(ex CRICC), junto à Université Paris-1, Sorbonne, 
da qual a líder é pesquisadora associada 
desde 2002. Os resultados de pesquisa têm 
sido divulgados pelo grupo especialmente 
nos congressos nacionais da ANPAP 
(Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas) e da ANPEd (Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Educação) e em congressos internacionais da 

InSEA (International Society for Education 
through Art). Espera-se com esse 
trabalho redimensionar a importância do 
desenho infantil e adolescente como fator 
identitário, comunicacional e cognitivo, 
produzindo resultados educacionais 
especialmente no âmbito da escola e 
da inclusão de pessoas invisuais.

Linguística, Letras e Artes Linguística, Letras e Artes
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linHAS de PeSquiSA

•  Processos Artísticos Contemporâneos 
•  Telepresença e Mídias Locativas- 

Design de Ambientes Participativos 
em Arte e Tecnologia 

líder do GruPo

•  Yara Rondon Guasque Araujo
yaraguasque@gmail.com

PeSquiSAdor

•   Sandra Albuquerque 
Reis Fachinello

Ainvestigação prioriza as proposições dos 
ambientes multiusuários de telepresença 
e das mídias locativas como estratégia 

artística. Design de ambientes multiusuário que 
estimulem a participação; investigação teórica 
acerca das proposições imersivas e da passagem 
nas artes das técnicas às tecnologias; pesquisa 
de interfaces para performances em ambientes 
virtuais (modelados artificialmente); pesquisa 
das possibilidades de inputs ao sistema que 
podem advir de pessoas, animais, objetos ou de 
fenômenos naturais. Ampliação do espectro da 
ação na telepresença, normalmente considerada 
como teleação a distância, para a ação performativa 
baseada em sensores de detecção que exacerbem 
igualmente os movimentos voluntário e involuntário.

Telepresença em 
Ambientes Imersivos, 
Participativos e Interativos
certificAdo eM 30 de MAio de 2005

Música e  
Educação - MUSE
certificAdo eM 27 de outubro de 2011

Ogrupo de pesquisa MUSE - 
Música e Educação tem como 
principal objetivo desenvolver 

atividades de pesquisa relacionadas ao 
ensino de música nos mais diversos 
contextos. A música na educação 
formal, informal, e não formal faz parte 
do universo investigativo deste grupo 
de pesquisa. As ações do grupo estão 
dirigidas para diversas modalidades de 
pesquisa, abrangendo, também, ações 
de extensão e atividades de ensino. Os 
participantes do grupo, pesquisadores, 
professores, estudantes de graduação 
(licenciatura e bacharelado em música) 
e pós-graduação (mestrado em 
música), desenvolvem seus trabalhos 
numa perspectiva integrada. Além das 
atividades específicas de cada núcleo 
de trabalho e de cada pesquisa em 
andamento, o grupo mantém uma 
discussão permanente entre os seus 
membros através de reuniões presenciais 
e virtuais. As linhas de pesquisa do 
grupo são duas: 1. Formação, processos 
e práticas em educação musical (que 
inclui formação inicial e continuada de 
professores especialistas e generalistas, 
legislação educacional para a área de 
música, e educação musical especial); 
e 2. Grupos musicais e regência (que 
inclui formação e atuação de regentes 
e questões gerais e específicas de 
grupos musicais como corais, bandas 
e orquestras). Atualmente, o Grupo 
MUSE vem realizando pesquisa sobre 
a formação do professor de música no 
Brasil, através de projeto aprovado pelo 
Observatório da Educação (CAPES/

lídereS do GruPo

•  Regina Finck
regina.finck@udesc.br

•  Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo
sergio.figueiredo@udesc.br

PeSquiSAdoreS

• Cássia Virgínia Coelho de Souza
• José Soares de Deus
• Maira Ana Kandler
• Manoel Câmara Rasslan
• Mauro César Cislaghi
• Vanilda Lídia F. de Macedo Godoy
• Viviane Beineke
• Vladimir Alexandro Pereira Silva

linHAS de PeSquiSA

•   Formação, Processos e 
Práticas em Educação Musical 

•   Grupos Musicais e Regência

INEP/SECAD). Além disso, organiza 
o Fórum Catarinense de Educação 
Musical em diversas cidades do estado 
de Santa Catarina. Todas as atividades 
do grupo são sediadas no LABMUSE 
- Laboratório de Música e Educação, 
nas dependências do Departamento de 
Música do Centro de Artes da UDESC.

lídereS do GruPo

•  Rosangela Miranda Cherem
rosangela.cherem@udesc.br

•  Sandra Makowiecky
sandra.makowiecky@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Anita Prado Koneski
•  Jacqueline Wildi Lins
•  Marta Lúcia Pereira Martins

linHAS de PeSquiSA

•  Teoria e História das 
Artes Visuais

Grupo de Estudos de 
Percepções e Sensibilidades
certificAdo eM 11 de outubro de 2006

Este grupo acolhe reflexões e pesquisas 
interessadas em extrapolar os limites da 
racionalidade e da intencionalidade das linguagens 

artísticas, bem como ultrapassar os horizontes da 
linearidade e da consecutividade histórica como 
meio para abordar a obra de arte. Busca alcançar as 
complexidades que constituem as dimensões da 
percepção e da sensibilidade e as injunções em que 
as mesmas se tornam definidoras das experiências 
humanas. Seu interesse está voltado tanto para as 
singularidades ordinárias como para as manifestações 
extraordinárias. Para além da mera continuidade 
cronológica, disciplinar ou contextual, enfatiza um 
pensamento conceitual e metodologicamente atento aos 
diferentes processos de justaposição e sobreposição, 
cujas sutilezas remetem ao problema da articulação que 
nasce no terreno onde os sentidos são produzidos.

Linguística, Letras e Artes Linguística, Letras e Artes
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líder do GruPo

•  Teresa da Assunção Novo Mateiro
teresa.mateiro@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Beatriz Senoi Ilari
•  Gislene Natera Azor
•  Gunnar Heiling
•  José Luis Aróstegui
•  Jusamara Vieira Souza
•  Maria Isabel Montandon
•  Maria Westvall
•  Vania Aparecida Malagutti da Silva Fialho

linHAS de PeSquiSA

•  Estudos Internacionais, 
Comparativos e Transculturais 

•  Formação Inicial e Continuada

Educação Musical e Formação Docente
certificAdo eM 11 de outubro de 2010

Apresentação: este grupo 
de pesquisa integra 
professores e acadêmicos 

de graduação e pós-graduação 
dos cursos de música das 
seguintes universidades: UDESC, 
UEM, UFRGS e UnB. Conta 
também com a participação 
dos professores Dr. José Luis 
Aróstegui, da Universidade de 
Granada (Espanha), e Dr. Gunnar 
Heiling, da Universidade de Lund 
(Suécia). obJetiVoS: ampliar as 
pesquisas nas áreas de formação 
e profissionalização do professor 
de música, bem como os estudos 
internacionais, comparativos e 
transculturais na área de educação 
musical. rePercuSSõeS: individual 
e coletivamente, os integrantes 
deste grupo têm participado de 
eventos nacionais e internacionais 
na área de educação e educação 
musical; têm orientado trabalhos 
de conclusão de curso, trabalhos 
de especialização latu senso, 
dissertações de mestrado e teses 
de doutorado; têm publicado 
em periódicos nacionais e 
internacionais, em co-autoria 
e organização de livros; e têm 
participado de projetos de 
pesquisa em âmbito nacional e 
internacional. liVroS ProduzidoS Pelo 
GruPo: PRÁTICAS DE ENSINAR 
MÚSICA (Ed. Sulina, 2006; 2009 
- 2a edição). PEDAGOGIAS EM 
EDUCAÇÃO MUSICAL (Ed. IBPEX, 
2010). Livro em andamento com a 
participação de três pesquisadores 
do grupo: "Educating Music 
Teachers for the 21st Century" 
(publicação prevista para 2010).

PeSquiSAdoreS

•  Alice de Oliveira Viana
•  Elke Otte Hülse
•  Fernanda Maria Trentini Carneiro
•  Luciane Ruschel Nascimento Garcez

linHAS de PeSquiSA

•   História da Arte

lídereS do GruPo

•  Sandra Makowiecky
sandra.makowiecky@udesc.br

•  Rosângela Miranda Cherem
rosangela.cherem@udesc.br

História da Arte: Imagem-acontecimento
certificAdo eM 27 de noVeMbro de 2009

Ogrupo "História da arte: 
imagem-acontecimento" 
contempla reflexões e 

pesquisas relacionadas aos saberes 
sobre a imagem, incluindo condições, 
contextos e características que 
a constituem como obra de arte. 
Situa a imagem num campo de 
acontecimento, entendido como 
um trabalho do pensamento, posto 
que não é algo que está dado, 
mas passa pela elaboração de uma 
tessitura produzida pelo trabalho de 
colher evidências, seguir pegadas e 
reconhecer vestígios, bem como pela 
construção de uma complexidade que 
ultrapassa os limites do tempo-espaço 
permitindo que as singularidades 
possam ser reconhecidas em sua 
estranha familiaridade. Neste sentido, 
a obra não é apreendida nem 
como objeto ou sujeito, nem como 
matéria ou conceito, mas como um 
território cujas contingências não 
cessam de rebater e retornar. Daí 
decorre um tipo de pensamento 
que opera por báscula e que 
permite articular sentidos através de 
combinações, descentramentos e 

particularidades que situam a obra 
de arte num território constituído 
tanto por probabilidades ou 
plausibilidades visibilizadas sob 
certas circunstâncias datadas 
e contingências geográficas; 
como por possibilidades e 
afetos explicativos, ou seja, que 
ultrapassam os contornos do varal 
cronológico e fazem aparecer 
aquilo que insiste e persiste, 
tornando-se abertura para infinitas 
combinações e desdobramentos.

Linguística, Letras e Artes Linguística, Letras e Artes
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lídereS do GruPo

•  Valmor Beltrame
valmor.beltrame@udesc.br

•  Milton de Andrade Leal Junior
milton.andrade@udesc.br

PeSquiSAdoreS

•  Daiane Dordete Steckert Jacobs
•  Jardel Sander da Silva
•  José Ronaldo Faleiro
•  Maria Brigida de Miranda
•  Sandra Meyer Nunes

linHAS de PeSquiSA

•  Linguagens Cênicas, 
Corpo e Subjetividade

Poéticas Teatrais
certificAdo eM 18 de noVeMbro de 2003

Ogrupo vem pesquisando o 
trabalho do ator em diferentes 
aspectos: dramaturgia do corpo; 

o trabalho do ator-manipulador no teatro 
de formas animadas; a formação do ator 
contemporâneo em processos sistemáticos 
e assistemáticos; a preparação vocal do 
ator em suas diferentes abordagens e a 
dramaturgia do espetáculo. Os pesquisadores 
têm publicado artigos, encenado espetáculos 
e organizado seminários como: 1. Encontro 
com pesquisadores da Universidade de 
Bologna, Universidade Nacional da Costa Rica, 
e Universidade de Buenos Aires, em projetos 
sobre multiculturalismo e a tradição das artes 
cênicas de Santa Catarina (2004/2008);  
2. Seminário de pesquisa sobre teatro de 
formas animadas, envolvendo pesquisadores 
de universidades brasileiras e grupos de 
teatro de animação do Brasil (2004/2008). 
O grupo tem trabalhado com estudantes 
de graduação e pós-graduação e grupos 
de teatro e dança. Ao mesmo tempo, 
tem organizado atividades formativas 

e de produção artística que integram as 
atividades de pesquisa. No momento, estão 
em andamento os seguintes projetos de 
pesquisa: • Transformações na poética 
da linguagem do Teatro de Animação. 
coordenAção: Prof. Dr. Valmor Beltrame; 
• Poética, Ética e Estética na pedagogia teatral 
de Jacques Copeau. coordenAção: Prof. Dr. 
José Ronaldo Faleiro; • Poéticas do feminino 
e masculino: a prática teatral na perspectiva 
das teorias de gênero. coordenAção: Profa Dra. 
Maria Brígida Miranda; • Ritos da metamorfose 
corporal: entre a dança, a dramaturgia do 
corpo e a psicofísica do ator. coordenAção: 
Prof. Dr. Milton de Andrade; • O corpomente 
em cena: as ações físicas do ator/bailarino. 
coordenAção: Profa Dra. Sandra Meyer Nunes. 
Desde 2004, o grupo realiza um Seminário de 
Pesquisa sobre Teatro de Formas Animadas 
em ação conjunta entre UDESC (Universidade 
do Estado de Santa Catarina) e SCAR 
(Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do 
Sul). Como resultado, o grupo edita a Revista 
Móin-Móin, atualmente em sua 7a Edição.

Linguística, Letras e Artes
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Dai-nos a correta sabedoria
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