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O 1º Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação do Sul do Brasil (CICPG), organizado pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
termina na quinta-feira (16). O encontro, que começou na segunda-feira (13) e faz parte das comemorações dos 45 anos da Universidade, destaca o tema 
"Inovação e Sustentabilidade", e conta com 1.415 trabalhos inscritos de 120 universidades brasileiras. 

Os trabalhos foram divididos em quatro áreas: ciências exatas e da terra, engenharias; ciências agrárias; ciências humanas, sociais aplicadas, lingüística, 
letras e artes; e ciências biológicas e saúde. "No último dia serão premiados os dois primeiros colocados em cada área nas modalidades pôster e oral. 
Também serão premiados os dois melhores trabalhos do 20º Seminário de Iniciação Científica da Udesc, que ocorre paralelamente ao CICPG", explica 
Dalva Magro, membro da comissão organizadora do Congresso. 

O evento ainda reúne palestras com tradução de líbras. Uma das que chamou mais atenção do público foi a palestra do astronauta brasileiro Marcos 
Pontes, que falou sobre o programa espacial brasileiro, na terça-feira (14). O público também tem acesso a 23 estandes instalados pelas universidades dos 
três estados do Sul do Brasil. Um dos mais visitados é o da Udesc, que foi criado por estudantes de arquitetura, e traz o conceito de sustentabilidade. 
"Utilizamos o material que seria jogado no lixo para decorar o estande, como pneus que serviram de suporte para mesas e cadeiras para os visitantes. 
Além disso criamos a Cápsula do Saber, uma cabine feita em MDF, com notebooks, para o público poder acessar as novidades da Universidade", explica o 
aluno de arquitetura, Gabriel Singeski. 

Nesta quinta-feira, às 8h30, o local recebe quatro palestras simultâneas: "Celulas Tronco e possíveis aplicações terapêuticas", de Andrea Gonçalves 
Trentin, da UFSC; "Ciência, Tecnologia e Ética na Preservação do Meio Ambiente", de Gonzalo Efrain Moya Borja, da UFRRJ; "Interface Pesquisa-
Extensão", de Paulino José Cardoso, da Udesc; e "Medicina transacional e sua aplicação em doenças neurológicas", de João Pereira Leite, da USP. 

Outro destaque desta quinta-feira é a Mesa Redonda "Criação e Transferência de Tecnologia", às 14h, com Mauro Catharino Vieira da Luz, do INPE; 
Édison Tadeu Lopes de Melo, da UFSC e Aluísio Otávio Vargas Ávila da Udesc. O 1º Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação do Sul do Brasil 
será encerrado às 16h com a entrega de premiação e as candidaturas para a segunda edição do Congresso. 

Informações adicionais: jornalista Thiago Augusto, telefone (48) 3321-8142, e-mail thiago.augusto@udesc.br. 
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