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CARBÚNCULO SINTOMÁTICO:
UMA DOENÇA QUE CAUSA SÉRIOS
PREJUÍZOS AOS PECUARISTAS
Roger Rocha Gebert¹ & Aleksandro S. Da Silva2

C

arbúnculo
sintomáticoé
uma doença
aguda que acomete
principalmente bovinos jovens, podendo
afetar outras espécies
de animais como os
ovinos, caprinos, suínos e raramente os
equinos. É uma doença que tem sua ocorrência por todo território brasileiromuito
frequência no sul do
Brasil no período de
outono. O Carbúnculo, também conhecido
como clostridiose ou
“Mal do Ano”, é uma
enfermidade causada
por Clostridium chauvoei, bacilo anaeróbico
que esporula e pode
manter-se no meio
ambiente por período prolongado. Esses
esporos são muito resistentes às condições
ambientais como frio,
calor e também produtos químicos em
pastagens, por isso
permanecem durante
anos no ambiente. A
doença ocorre quando
a bactéria que está em
repouso no organismo,
sem causar nenhum
dano ao animal, sofre
um processo de multiplicação na musculatura,
produzindo

substancias conhecidas como toxinas que
acarretam um crescimento e endurecimento do musculo por todo
membro. São vários
os fatores que podem
desencadear está infecção tais como: intervenções cirúrgicas,
traumas,
isquemias
vasculares, tumores e
outras infecções bacterianas. As bactérias
podem penetrar no
organismo através ferimentos, escoriações
ocasionadas por algum acidente. Nos bovinos costuma ocorrer
entre 6 meses a 2 anos
de idade, mas pode
ocorrer em animais
com até 36 meses. O
carbúnculo apresenta uma morbidade de
5-25%, com letalidade de praticamente
100%, portanto essa
doença é economicamente importante.
De acordo com a literatura, é uma doença
aguda que pode levar
a morte dos animais
acometidos entre 1236 horas. Por isso,
na maioria das vezes
quando encontramos
os animais acometidos
eles já estão mortos.
Geralmente os sinais
clínicos dos animais

são depressão, hipertermia acompanhados
de severa claudicação,
volume
aumentado
na musculatura dos
membros como visto na figura 1. Já nos
ovinos acompanhados
desses sinais clínicos
podem apresentar edemas maligno, quando a
mesma é infectada no
momento do parto, associados ao aumento
de volume da região do
períneo, alteração que
pode estender-se para
os membros. Após a
morte, os animais incham
rapidamente,
levando a uma perda
de liquido hemorrágico
pelas narinas e ânus,
a lesão característica é
a miosite hemorrágica
com presença de gás
devido a multiplicação
das bactérias.
O diagnóstico laboratorial da enfermidade é de grande importância, porém tem que
ser feito corretamente,
ou seja, a coleta do
material deve ser feita
logo após a morte do
animal, selecionando
os tecidos, porção dos
músculos ou órgãos
necropsiados com suspeita da doença, embalando-os e enviando
ao laboratório com ur-

1. Acadêmico do Curso de Zootecnia, UDESC, Chapecó, SC, Brasil.
2. Médico Veterinário, Professor do Departamento de Zootecnia, UDESC, Chapecó, SC, Brasil.

O Sicoob MaxiCrédito conta
com 35 agências, 9 delas em Chapecó.
Encontre a mais próxima de você.

Figura 1: Animal apresentando crepitação no tecido subcutâneo, e sinal clinico de manqueira.
Alterações compatíveis com a doença (Fonte: Embrapa).

gência com objetivo de
evitar a deterioração
e tendo cuidado para
não haver contaminação. O material deve
ser colocado em recipiente estéril e levado
em ambiente refrigerado até o laboratório,
sempre relatando muito bem o caso ocorrido, facilitando assim
o diagnóstico da enfermidade. Em seguida no laboratório será
feita algumas técnicas
fundamentais para a
confirmação da enfermidade.
O tratamento das

clostridioses quando a
mesma já está em seu
estado avançado é inútil, o mais importante
são medidas profiláticas juntamente com a
vacinação dos animais,
pois a vacina propicia
um alto grau de imunidade e proteção. A
erradicação da enfermidade é quase impossível pela alta resistência que a bactéria tem
em condições ambientais, porém medidas
profiláticas associação
de manejo e vacinação de todo o rebanho
em área de risco, são

PIONEIRA (ANEXO AO SUPERALFA)
CENTRO
SÃO CRISTÓVÃO
PASSO DOS FORTES

MaxiCrédito

boas recomendações.
Sabe-se a importância
de se administrar não
só a primeira dose da
vacina como também a
segunda, para que se
tenha um período prolongado de proteção
da vacina e uma maior
resposta
imunitária.
Atualmente no mercado brasileiro existem
muitas vacinas monovalentes e polivalentes
contra as clostridioses, as quais quando
associadas ao correto
manejo os animais tem
proporcionado
bons
resultado.
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XXIV ConectaZoo: Tecnologias voltadas
ao bem-estar de matrizes suínas
POR KAINE CRISTINE CUBAS DA SILVA¹; MARIA LUÍSA APPENDINO NUNES ZOTTI²; DIEGO CÓRDOVA COCCU

D

esde 2013, a
União
Europeia
(Diretiva
2001/88/EC), baniu o
alojamento de porcas em
gaiolas ao longo da gestação e determinou que
estas devem ser mantidas
em grupos, no período mínimo que compreende de
quatro semanas após a
inseminação até uma semana antes da parição.
Porém, faz pouco tempo
que a cadeia produtiva da
suinocultura começou a
reconhecer a importância
das recomendações relacionadas ao bem-estar
animal feitas há 40 anos
atrás.
O alojamento de porcas
em gestação em grupos
tem sido executado com
fins de melhorar o bem-estar animal, por permitir melhor espaço para
a movimentação das fêmeas, a manifestação do
comportamento natural,

a interação social, além de
melhores possibilidades
de termorregulação. Concomitantemente surgem
problemas relacionados
ao comportamento das
porcas quando a interação social é permitida,
como a agressividade, a
ocorrência de lesões, o estresse social e a falta de
padronização na ingestão
de alimentos.
Esforços têm sido feitos para minimizar os
problemas do alojamento em grupo, como a implementação do sistema
eletrônico de alimentação
individual (ESF), desenvolvido na década de 80,
relativamente novo e ainda em difusão no Brasil.
O uso do ESF apresenta
diversas vantagens, como
o aumento do nível tecnológico da alimentação
individual e a possibilidade de controlar a taxa de
ingestão das porcas, no

entanto, existem alguns
entraves, já que a alimentação torna-se sequencial,
ocasionando a competição entre as fêmeas, influenciada
diretamente
pela hierarquia do grupo
e, como consequência,
há o enfileiramento dos
animais na entrada do
alimentador, a ocorrência
de interações agressivas e
lesões, com perdas de produtividade e fertilidade.
Frente a isso, o Grupo
de Ambiência e Bem-Estar
Animal (GABA), o Grupo
de Melhoramento Genético (GMG) e o Programa de
Educação Tutorial (PET)
da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), estão organizando o evento intitulado
“Tecnologias voltadas ao
bem-estar de matrizes”,
com o intuito de apresentar mais informações, tanto teóricas, como práticas,
e debater esse tema.

¹Acadêmica do Curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC. E-mail: kainecubas@hotmail.com
²Professora Doutora do Departamento de Zootecnia - CEO/UDESC.
3Professor Doutor do Departamento de Zootecnia - CEO/UDESC, coordenador do ConectaZoo.

PROGRAMAÇÃO:
27/04/2016
18:30 – 18:45 – Recepção e inscrições
18:45 – 19:00 – Abertura do Evento
19:00 – 19:50 – Sustentabilidade e Mudanças Tecnológicas
Palestrante: Dr. Rubens Valentini, Diretor InfoporcBRASIL
19:50 – 20:40 – Implantação de projetos ‘ESF’ na criação de matrizes suínas gestantes em grupos

PROGRAMAÇÃO:
Palestrante: Michel Nestor Lermen, BRF
27/04/2016
20:40 – 21:00 – Mesa Redonda e Café Integrativo
18:30 – 18:45 – Recepção e inscrições
18:45 – 19:00 – Abertura do Evento

Dr. Rubens Valentini: Agricultor no Distrito Federal desde 1980 e Suinocultor desde 1986, com produção em 3 sítios;
Presidente da ABCS – Associação Brasileira dos Criadores de Suínos no período 2005/2009; Engenheiro Agrônomo
ESALQ/USP em 1968,
Doutor pela Tecnológicas
USP em 1970, PhD pela Purdue University em 1974. Foi, entre outras funções,
19:00 – 19:50 –pela
Sustentabilidade
e Mudanças
Professor
do Departamento
de Valentini,
Economia Rural
da ESALQ/USP;
Assessor do Ministro da Agricultura Alysson Paulinelli;
Palestrante:
Dr. Rubens
Diretor
InfoporcBRASIL
Diretor Geral do IEA - Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura de São Paulo; Diretor de empresas
no setor privado, consultor de empresas e Agências Internacionais (IICA e FAO), Diretor da InfoporcBRASIL Ltda.

19:50 – 20:40 – Implantação de projetos ‘ESF’ na criação de matrizes suínas gestantes em grupos
Michel Nestor Lermen: Graduado em Administração pela Universidade do Contestado / UNC – Concordia – SC. É
Palestrante: Michel Nestor Lermen, BRF

técnico em Agropecuária – Colégio Agrícola La Salle – Xanxerê – SC, Atualmente é funcionário da BRF, nas áreas de
extensão e expansão rural.

20:40 – 21:00 – Mesa Redonda e Café Integrativo
Dr. abril
Rubens
Data: 27 de
deValentini:
2016. Agricultor no Distrito Federal desde 1980 e Suinocultor desde 1986, com produção em 3 sítios;
Presidente da ABCS – Associação Brasileira dos Criadores de Suínos no período 2005/2009; Engenheiro Agrônomo
Local: Centro
de
Eventos
Plínio Arlindo de Nes
pela ESALQ/USP em 1968, Doutor pela USP em 1970, PhD pela Purdue UniversityEvento
em 1974. Foi,Gratuito!
entre outras funções,
Chapecó
- SC
Professor
do Departamento de Economia Rural da ESALQ/USP; Assessor do Ministro da Agricultura Alysson Paulinelli;
Diretor Geral do IEA - Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura de São Paulo; Diretor de empresas
no setor privado, consultor de empresas e Agências Internacionais (IICA e FAO), Diretor da InfoporcBRASIL Ltda.

Inscrições pelo site www.conectazoo.udesc.br

Michel Nestor Lermen: Graduado em Administração pela Universidade do Contestado / UNC – Concordia – SC. É
técnico em Agropecuária – Colégio Agrícola La Salle – Xanxerê – SC, Atualmente é funcionário da BRF, nas áreas de
extensão e expansão rural.

DERMATOFITOSE EM BOVINOS CAUSADA
POR Trichophytonverrucosum Evento Gratuito!
Data: 27 de abril de 2016.
Local: Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nes UDESC
Departamento de Zootecnia
Chapecó
- SC
Rua
Beloni Trombeta Zanin 680 E, Bairro Santo Antônio, CEP: 89815-630 - Chapecó, SC
Fone: (49) 2049-9553

A

bovinocultura
brasileira ocupa
posição de destaque no cenário mundial e
nacional, proporcionando fins lucrativos com os
dois segmentos das cadeias produtivas de carne
e leite. O avanço da bovinocultura de forma geral
nos últimos anos deve-se
principalmente ao clima tropical e a extensão
territorial do país;com
isso percebesse um crescimento em tecnologia,
capacitação profissional
e desenvolvimento de políticas públicas as quais
permitem o rastreamento
destes animais,buscando
melhorar o controle da
sanidade animal.
Uma das principais
enfermidades causadas
por fungos em bovinos é

conectazoo.ceo@udesc.br
www. conectazoo.udesc.br
Inscrições
pelo site www.conectazoo.udesc.br

Gabriela MiottoGalli ¹ & Aleksandro Schafer da Silva²

a dermatofitose, na qual
se destaca a espécie Trichophytonverrucosum
que causa micoses cutâneas infecto-contagiosas
(Figura 1). Em função
destes fungos possuírem propriedades queratinofílicos, a mesma
está condicionada ao
estrato córneo da pele e
anexos, atacando pelos,
unhas,cascos, penas e as
células queratinizadas da
pele.
Amaioria das dermatofitoses são zoonoses, e
portantorecebem grande
importância econômica,
pois a transmissão ocorre
através do contato direto
(animal/animal; homem/
animal) ou indireto (cercas, estábulos, ou qual
quer objeto ou material
contaminado os quais são

denominados fômites).A
transmissão
indireta
pode ocorre por meio do
contato do animal com
esporos presentes no
ambiente;esta forma de
contaminaçãoé bastante
comum em bezerros que
são estabulados após o
desmame. Portanto, a doença acomete animais de
diferentes idades e possui como sinais clínicos
típicos lesões caracterizadas por áreas de alopecia
(áreas sem pelos) e com
quantidades variáveis de
descamação e formação
de crostas, localizadas
comumente na região do
pescoço,cabeça e membros do tórax.
Esta enfermidade é comum em regiões tropicais
e temperadas,asquais se
caracterizam por áreas

quentes e úmidas, sendo
que os surtos são comum
no outono e inverno.
Além disso, fatores estressantes como alta lotaUDESC
ção, queda da resistência
Departamento de Zootecnia
Rua Beloni
Trombeta Zanin 680 E, Bairro Santo Antônio, CEP: 89815-630 - Chapecó, SC
devido à carência
alimenFone: (49) 2049-9553
tar, estresse ocorrido
no
conectazoo.ceo@udesc.br
www. conectazoo.udesc.br
desmama e na mudança
de alimentação, favorecem o surgimento da doença.
A prevenção é uma
das melhores formas de
controlar a doença. Para
evitar a transmissão da
Figura 1. Bezerro com micoses na parte da cabeça (A). Perda de pelo
enfermidade a animais
dos membros sinal típico da dermatofitose (B). Formato das hifas
sadios, o que se pode
e esporos nos quais são responsáveis pela enfermidade (C). Fonte:
fazer, é o isolamento de
Milkpoint; Ruralpecurária; Wikipedia.
animais doentes e a desinfecção adequada de
cos através de banho de ofulvina e/ou derivados
materiais e instalações.
aspersão,utilizando com- dos azoles), ou com soJá o tratamento prevê
postos quaternários de lução a base de iodo no
boas práticas de limpeza
amônia,pomadas a base caso de tratamento indie desinfecçãoconciliadas
de antimicóticos, (grise- vidual.
com o uso de antifúngi-

1. Aluna do Curso de Zootecnia, UDESC, Chapecó, Brasil.
2. Médico Veterinário, Professor do Curso de Zootecnia, UDESC, Chapecó, Brasil.
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2016 É O ANO INTERNACIONAL DAS LEGUMINOSAS

A

ONU,
por
meio da Organização das
Nações Unidas para
a Alimentação e Agricultura (FAO), declarou 2016 como o Ano
Internacional das Leguminosas. O objetivo
é incentivar atividades colaborativas com
governos, empresas,
entidades civis e organizações não governamentais para conscientizar a população
sobre os benefícios
desses alimentos na
nutrição, na agricultura sustentável e na
segurança alimentar.
Leguminosas
são
plantas com frutos do
tipo vagem. Os exem-

plos mais conhecidos
na alimentação são o
feijão, a ervilha, a lentilha, a soja, a fava e
o grão de bico. Essas
culturas são fontes importantes de proteínas
e fornecem nutrientes
como ferro,magnésio,
potássio, fósforo, zinco
e vitaminas do complexo B. Também são
ricas em fibras, pobres em gordura e têm
baixo índice glicêmico
(um indicador do efeito do açúcar no sangue).
O feijão, originário
da América Central,
é difundido em todo o
mundo como a principal leguminosa comestível. A produção

mundial nos últimos
anos tem ficado em
torno de 22 milhões de
toneladas. O Brasil, a
Índia e o Mianmar são
os três principais países produtores.
Agricultura
sustentável
As leguminosas podem ser usadas em
diferentes
sistemas
de produção agrícola,
como rotação e consórcio de culturas,
além de servirem como
plantas de cobertura
para melhorar a fertilidade do solo. Um
atributo importante é
a capacidade dessas
plantas de fixar biologicamente o nitrogênio

no solo. Em simbiose
com certos tipos de
bactérias, elas transformam o nitrogênio
atmosférico em compostos nitrogenados
que podem ser utilizados pelas culturas em
crescimento. Além disso, algumas espécies
são capazes de liberar
fósforo no solo, outro
nutriente importante
para as plantas.
As leguminosas também são usadas na
alimentação animal,
na produção forrageira, no reflorestamento
e na produção de madeiras nobres – alguns
exemplos são o jacarandá, a cerejeira e o
jatobá.

A VULNERABILIDADE DAS MULHERES NO MEIO
RURAL AOS AGRAVOS À SUA SAÚDE

N

o
contexto
histórico
brasileiro, as
mulheres
estiveram
presentes no trabalho
rural desde a colonização, exercendo atividades na lavoura e
no lar. De acordo com
o tipo de colonização
das regiões brasileiras constatam-se as
diferentes características nos regimes de
trabalho, mas há registros de mulheres
agricultoras em todas
as regiões do Brasil. E
por causa das atividades de seu cotidiano
na vida rural, podem
apresentar
algumas
consequências
para
sua saúde.
O conceito vulnerabilidade remete a um
conjunto de fatores,
mas também a capacidade do indivíduo e a
percepção que ele tem
do ambiente ameaçador, ou seja, ás condi-

Andreza Cason1, Laura Freitas1, Suellen Ribeiro1, Tainá Vendruscolo1
Marta Kolhs2; Carla Argenta2

ções de risco que uma
pessoa se encontra.
Mesmo no decorrer de tantos anos, as
mulheres ainda são
expostas a diferentes
vulnerabilidades; são
elas: violência, exposição a agrotóxicos,
desigualdade nas relações de gênero e trabalho, às grandes distâncias entre residência e
trabalho e os serviços
de saúde, à maior precariedade dos serviços
locais e à precariedade
dos gestores e profissionais de saúde para
lidarem com a especificidade dos agravos
decorrentes do trabalho no campo, assim
tornando mais grave
seu estado de saúde.
No contexto rural,
astrabalhadorasemvirtude de exercerem atividades diversas, na maioria que
exigem esforço físico
em atividades na roça,

na produção de leite,
de suínos, aves, entre
outros, estão sujeitas
a vários problemas de
saúde, principalmente os relacionados aos
osteomusculares como
dores,
deformidades
especialmente em articulações de braços,
joelhos e coluna,dores
advindas do esforço físico, mas também da
postura
inadequada
ao realizar algumas
atividades.
Salienta-se que estas trabalhadorasnão
possuem folga nem
férias, ou seja, não há
o descanso tão necessário ao nosso corpo
e mente. Com isso, a
grande maioria das
trabalhadoras rurais
já muito cedo, entorno dos 40anos de idade apresentam algum
tipo de doença relacionado a atividade rural
que exerce.
Em nossa Região

Oeste de Santa Catarina esta realidade e
muito presente. Devido ao fato de ser expressiva na produção
de matéria prima para
as agroindústrias, especialmente a leiteira,
que mesmo com tecnologias
(máquinas
para a ordenha) trazendo facilidade. Contudo, com o aumento
na produção, consequentemente há o aumento de outras atividades no campotais
como: cuidado com os
animais, alimentação,
higiene, cuidados com
as bezerras, armazenamento do leite, etc.
Estas atividades não
respeitam
horários
nem as estações do
ano, nem intempéries
do tempo, fatores estes que também contribuem para o desenvolvimento de doenças
nas trabalhadoras rurais.

Figura 1. Jovem agricultora realizando trabalho cotidiano na
atividade da bovinocultura de leite (fonte: Google).

O que fazer frente
a isso?
Cada serviço de saúde da família dos municípios da região, que
é composta por uma
equipe
multiprofissional, tem a capacidade de acompanhar
esta população rural, orientando como
abrandar estes fatoresa que estão expostas.
Esta equipe de saúde

da família poderá auxiliar as trabalhadoras rurais, entretanto
atitude de mudanças
de comportamentos e
de vícios cabe a cada
trabalhadora; esta é
uma atitude individual e de extrema importância para a saúde
e consequentemente
para a vida de quem
trabalha no meio rural.

¹ Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
² Profª Me. Docente do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
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Tempo
Previsão do Tempo
Quinta-feira (14/04):
Tempo: Início do dia com variação de nuvens
com chuva no Litoral e Vale do Itajaí no decorrer do dia. A partir da tarde as pancadas
de chuva atingem também as demais regiões
do Estado.
Temperatura: em elevação em todas as regiões.
Vento: nordeste a norte.
Sistema: Cavado em superfície influenciando
o Estado.
Sexta-feira, sábado e domingo (15, 16 e
17/04):
Tempo: Poucas nuvens e predomínio de sol
devido à influência de um sistema de alta
pressão associado a uma massa de ar quente. Sem indicativo de chuva no Estado.
Temperatura: Alta em todas as regiões.
Vento: noroeste e norte, fraco a moderado.
TENDÊNCIA de 18 a 27 de abril de 2016
Nos primeiros dias deste período os indicativos são de tempo mais seco. Nos dias 20
e 23/04 há indicativos de duas frentes frias
passando pelo Estado, causando chuva.
Após o dia 24/04, a tendência é de queda na
temperatura devido a uma massa de ar frio.
Previsão do Tempo - 3 meses
Abril, Maio e Junho de 2016
Outono chuvoso com valores acima da média
El Niño enfraquece durante a estação
No trimestre, a previsão é de chuva acima da
média para Santa Catarina. A chuva deve
continuar ocorrendo de forma bem distribuída no espaço e no tempo. No entanto, são
comuns durante o outono períodos de tempo
mais seco entre os eventos de chuva.
As chuvas diminuem em relação aos meses
deverão, ficando com valores de 120 a 200
mm mensais no Oeste e Meio Oeste
Em relação à temperatura a previsão é de valores próximos à média climatológica, no trimestre. Em abril, algumas massas de ar frio
devem provocar geadas no Estado, sobretudo
no Planalto Sul. Neste início de outono não há
previsão de frio intenso, devido à influência
do El Niño.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br

Sul brasil

Vestibular de Inverno 2016 da UDESC
está com inscrições abertas para
1.056 vagas de 37 cursos
A Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC) abriu as inscrições das 1.056 vagas do
Vestibular de Inverno 2016 , em www.vestibular.
udesc.br. Os candidatos podem se inscrever até
2 de maio e pagar a taxa de inscrição, de R$ 95,
até 3 de maio.
Cursos e cotas
O Vestibular de Inverno 2016 tem 37 cursos
presenciais de graduação, nas cidades de:
• Balneário Camboriú: Administração Pública e
Engenharia do Petróleo;
• Chapecó: Enfermagem e Zootecnia;
• Florianópolis: Administração (vespertino ou
noturno), Administração Pública (matutino ou
noturno), Ciências Econômicas, Educação Física
(Bacharelado e Licenciatura), Fisioterapia, Geografia (Bacharelado), História (Licenciatura) e
Pedagogia;
• Ibirama: Ciências Contábeis, Engenharia de
Software e Engenharia Sanitária;
• Joinville: Ciência da Computação, Engenharia (Civil, Produção e Sistemas, Elétrica e Mecânica), Física, Matemática, Química e Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
• Lages: Agronomia, Engenharia Ambiental e
Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária;
• Laguna: Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Biológicas (opção Biodiversidade) e Ciências Biológicas (opção Biologia Marinha);
• Pinhalzinho: Engenharia Química;
• São Bento do Sul: Engenharia de Produção Habilitação Mecânica e Sistemas de Informação.
As 1.056 vagas oferecidas representam 75%
do total, pois as 25% restantes serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
com notas do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem).

www.jornalsulbrasil.com.br

A UDESC manterá o sistema de cotas no
vestibular pelo Programa de Ações Afirmativas. Do total de vagas por curso, 30% estão
reservadas: 20% para candidatos que tenham
cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino e 10% para candidatos negros.
Provas

De acordo com o edital, as provas do Vestibular de Inverno 2016 serão aplicadas em 5 de
junho, das 9h às 12h30 e das 15h às 19h30,
em oito cidades de SC: Balneário Camboriú,
Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna e São Bento do Sul. A confirmação dos locais de cada município será divulgada a partir de 20 de maio.

Na parte da manhã, os candidatos terão de
responder 50 questões objetivas, sendo 14 de
Biologia, 14 de Matemática, 14 de Português
e oito de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol).

À tarde, haverá redação com tema relacionado a atualidades, conhecimentos gerais e
obras literárias indicadas no programa das
disciplinas, além de outras 50 questões objetivas: 14 de Física, 14 de Química, 11 de História e 11 de Geografia.
Mais informações podem ser obtidas com a
Coordenadoria do Vestibular pelo telefone (48)
3664-8092, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.
Acompanhe as notícias do vestibular pelo
Twitter e pelo Facebook.

21 Anos

