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UM CONVITE AO CONHECIMENTO
A Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
(SEPEX) é o evento mais marcante e conhecido
da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e o principal meio de divulgação científica
do estado, pois, desde 2000, apresenta os
trabalhos desenvolvidos na instituição para a
divulgação e interação com a comunidade.
Neste ano, a SEPEX tem por tema “Extensão,
ação e inclusão”, o qual evidencia a necessidade
de que o processo extensionista se desenvolva
levando em conta ações integradas e inclusivas.
Dessa forma, com o foco em ações de inclusão,
pretende-se alcançar o
maior número possível de
pessoas, considerandose e respeitando-se as
diferenças e necessidades
de cada uma.
A segunda etapa da 14ª
edição da SEPEX será
realizada de 11 a 14 de
novembro em tendas
montadas em frente à
Reitoria, em uma área
de mais de 3.000 m².
Em outubro, na primeira
etapa da programação da
SEPEX, foram oferecidos
mais de 170 minicursos.

oficinas abertas ao público visitante. Além de
estandes, oficinas e apresentações culturais,
a SEPEX contará com duas palestras: uma da
Prof.ª Ana Lucia Jansen de Mello de Santana,
da Universidade Federal do Paraná, intitulada
“Negócios sociais”, e outra do o Prof. Ascísio
dos Reis Pereira, pró-reitor adjunto de extensão
da Universidade Federal de Santa Maria, com o
tema “Curricularização”. As palestras ocorrerão,
respectivamente, nos dias 12 e 13 de novembro,
a partir das 16h, no ambiente da SEPEX.
A presente edição do
evento contará com a
participação do SESI,
em espaço próprio. Na
mostra itinerante de
divulgação científica,
com tenda específica e
duas unidades móveis
didáticas, os participantes
poderão interagir com
artefatos científicos,
assistir a vídeos,
manusear kits de materiais
experimentais, entre
outras ações que instigam
a curiosidade e o interesse
pelas relações causais,
bem como promovem a aproximação da ciência
presente no cotidiano.

Durante a SEPEX será
realizada uma palestra sobre
Curricularização e outra
sobre Negócios Sociais.
Na tradicional tenda
localizada em frente à
Reitoria serão montados
120 estandes.

Nesta edição, serão expostos trabalhos em
cerca de 120 estandes, contando-se ainda com
apresentações artístico-culturais, dentre as quais
se destacam o Madrigal e a Orquestra de Câmara
da UFSC. Podem-se citar também, dentre
inúmeras atrações, as apresentações “Boi de
mamão”, do Núcleo de Desenvolvimento Infantil,
“Roda de capoeira”, do Grupo Ajagunã, “Funeral
alegre” e “Convite ao olhar”, este da Companhia
Lápis de Seda.
Dando-se continuidade ao trabalho iniciado em
2014, nesta 14ª SEPEX serão desenvolvidas

A organização da SEPEX, a cargo da Pró-Reitoria
de Extensão, convida toda a comunidade da
UFSC a participar do evento, a fim de garantir um
sucesso ainda maior do que foi o da 13ª SEPEX,
em 2014, que recebeu mais de 20 mil visitantes.
Mais informações sobre a SEPEX podem ser
obtidas no site sepex.ufsc.br.
Edison da Rosa
Pró-Reitor de Extensão da UFSC
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Programação das oficinas
DIA 11 | QUARTA

DIA 12 | QUINTA

DIA 13 | SEXTA

Sala B

Sala A

Sala A

Sala A

16h às 19h
Parto ou cesárea,
que escolha temos?

13h às 16h
Parto ou cesárea, que escolha
temos?

9h às 12h
Processo de produção de
animação

Sala C

16h às 19h
Palestra "Negócios Sociais"
Profª. Ana Lucia J. de Mello de
Santana
Universidade Federal do Paraná

13h às 16h
Introdução à animação 3D

9h às 12h
Histórico e ingresso na
Casa do Estudante
Universitário – CEU/UFSC

16h às 19h
Acessar o anteprojeto no
nível de Mestrado e Doutorado
da UFSC em 2016

Sala B
13h às 16h
Introdução à dança cigana
indiana – Kalbelia
16h às 19h
Problemas elementares
desafiadores e divertidos
Sala C
9h às 12h
Aprendendo a ensinar
matemática ludicamente
13h às 16h
Criação de movimento em
animação 2D
16h às 19h
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA): afirmação de
direitos e formas de violações

16h às 19h
Palestra "Curricularização"
Prof. Ascísio dos Reis Pereira,
pró-reitor adjunto de Extensão
da Universidade Federal de
Santa Maria

DIA 14 | SÁBADO

Sala B
9h às 12h
A Ficção científica como
espaço de diálogo social,
cultural e científico

Sala B
9h às 12h
Oficina de higienização,
manutenção e controle de
próteses dentárias da UFSC
13h às 16h
Escrita Criativa: Surrealismo e
Feminismos
16h às 19h
A proposta dos sinais
registrados do planetário em
Libras
Sala C
9h às 12h
Áudio interativo pra games
13h às 16h
As duas faces do Diário de
Campo

A abertura da SEPEX ocorre no dia 11 de novembro, a partir das 13h30 . Nos dias 12 e 13, a visitação será das 9h às 19h, e, no sábado,
14, das 9h às 12h, com atividades que marcam o encerramento a partir das 11h.
Os estandes estão distribuídos em oito áreas temáticas: Educação, Cultura, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia, Direitos Humanos,
Comunicação e Institucional.
A programação cultural inclui apresentações musicais, rodas de capoeira e peças teatrais. Confira as atrações em http://sepex.ufsc.br.
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