
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão 

 

Relatório de Gestão – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2008  

 

           Entrada principal da 7ª SEPEX 

           Fonte: Agecom 

 

Apresentação  

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2008 (SNCT), com o tema Evolução e 

Diversidade, foi contemplada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com a 7ª 

Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX), no período de 22 a 26 de outubro de 2008.  

A 7ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX) foi oficialmente aberta na quarta 

feira (22/10/2008), às 9h, no palco da estrutura montada na Praça da Cidadania do Campus 

Central da UFSC. Entre os mais de 100 estandes e mil painéis, e com a presença da grande 

maioria dos pró-reitores, além de estudantes de graduação, mestrandos, doutorandos, professores 

e crianças das mais variadas idades, a solenidade foi aberta pelo Magnífico Reitor Álvaro Prata. 

Participaram o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 

Catarina (FAPESC) e o ex Reitor da UFSC, Diomário de Queiroz, que representou o governador 

Luiz Henrique da Silveira; o secretário municipal da Educação e ex-Reitor da Universidade, 

Rodolfo Pinto da Luz, representando o prefeito de Florianópolis, o Reitor da Universidade do 
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Estado de Santa Catarina (UDESC), Sebastião Iberes Mello, a Pró-reitora de Pesquisa e 

Extensão, Débora Peres Menezes e a Diretora do Departamento de Projetos de Extensão, Mônica 

Aparecida Aguiar dos Santos. 

 

Estandes e trabalhos apresentados  

Para contemplar a 7ª SEPEX foi montada um pavilhão com 6 mil metros quadrados, 

ampliando as áreas para a circulação do público, o que registrou o diferencial para evento. 

 Foram abertos ao público 149 estandes com exposições e apresentações de trabalhos 

contemplando as atividades de ensino, a pesquisa e a extensão. Os trabalhos foram prestigiados 

pela visitação de escolas da região metropolitana de Florianópolis e do interior do estado de SC e 

da comunidade.  

 

 

              Estande da área de pesquisa em saúde 

              Fonte: AGECOM 

 

 

Parque Viva a Ciência  

  Durante a 7ª SEPEX,  realizou-se a inauguração de 8 equipamentos lúdicos no Parque 

Viva a Ciência, que ficou aberto à visitação pública para dar visibilidade à presença da ciência no 

cotidiano. Pode-se dizer que o Parque Viva Ciência é um grande laboratório a céu aberto.  

 

 



 

 Giroscópio: um dos 8 equipamentos inaugurado no Parque Viva Ciência/UFSC,  

inaugurado por   ocasião da SNCT 2008 

Fonte: Equipe PVC 

 

 

 

Minicursos 

Foram oferecidos 202 minicursos com duração entre quatro e oito horas, com vagas entre 

30 e 35 pessoas. Os minicursos foram oferecidos por servidores docentes e técnico-

administrativos, e alunos de pós-graduação da Universidade. 

Trata-se de uma atividade que estimula a socialização do conhecimento por professores, 

servidores técnicos administrativos, estudantes de graduação e de pós-graduação. Dessa forma 

abriu-se a oportunidade para pessoas da comunidade interessadas em atualizar ou em adquirir 

novos conhecimentos. Diversos conteúdos de diversas áreas do conhecimento foram abordados: 

letras, literatura, línguas, educação, matemática, química, psicologia, administração, física, 

astronomia, indústrias, tecnologia, arte, cultura, história, meio ambiente, saúde, entre outros. 

 

Programação Cultural  

A variada programação  artístico cultural, contou com 42 apresentações no palco principal 

da lona, de grupo de danças folclóricas da terceira idade, brincadeiras de circo, shows musicais, 

dentre várias outras, que enriqueceram o ambiente estruturado para a divulgação e valorização da 

arte e cultura regionais.  

  



18º Seminário de Iniciação Científica da UFSC (SIC) 

Evento realizado anualmente, tem como objetivo apresentar os trabalhos de iniciação 

científica de alunos de graduação da UFSC e de outras IES. O 19º SIC - Seminário de Iniciação 

Científica da Universidade Federal de Santa Catarina, contou com 600 painéis que apresentaram 

trabalhos de jovens pesquisadores. As apresentações orais foram ainda avaliadas por decentes 

internos e externos à UFSC. 

 

              Exposição de trabalhos – 18º SIC 

              Fonte: Pró Reitoria de Pesquisa e Extensão (PRPE) 

 

 Mostra de Filmes da SNCT   

A mostra de filmes da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 2008 com o tema 

“Evolução e Diversidade”, enviada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, foi organizada pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PRPE) da UFSC, foi exibida em sala especialmente 

montada no interior da lona, com o intuito de propiciar ao público visitante a opção de assistir aos 

vídeos.  

A 7ª SEPEX, mais uma vez teve grande sucesso, integrando a Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia, oportunizando o intercâmbio e a difusão das produções científicas, tecnológicas e 

de extensão entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa.   
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Pró reitor de Pesquisa e Extensão em exercício 

PRPE/UFSC 


