
SALÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFSC CURITIBANOS  

(Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e UFSC de Porta Abertas) 

 

Programação: 

Dia 20 de Outubro (quinta-feira) 

Manhã: 

 
8:30-9:30 h 

Palestra de abertura: “Biodiversidade para alimentação e nutrição”. Palestrante: Drª Rosa Lia Barbieri 
(Embrapa Clima Temperado). 

  

 
 
 
9:40-10:30h 

Oficinas: 1) Elaboração de pães caseiro e rústicos, com a engenheira de alimentos Marcela Campoe; 
2) Aprendendo a tirar o melhor dos alimentos sem desperdícios, com a nutricionista Simone Picolotto; 
3) Importância do consumo de produtos cárneos fortificados, com o médico veterinário Dr. Rogério 
Campos. 

  

 
8:30-11:30h 

Exposição no hall de entrada dos grupos de pesquisa, extensão e ensino, mostra de fotografias de 
espécies nativas e de produção de alimentos e visita aos laboratórios e ao herbário. 

 

Tarde: 

14:30-15:45h Cine Ciência: Documentário “Muito além do peso” de Estela Renner. 

  

 
15:50-16:40h 

Oficinas: 1) Anatomia e Arte, com a professora Drª Rosane Maria Guimarães da Silva; 2) Agricultura 
Legal, com a aluna Sindi Senff e técnico Enio Paulo Belotto. 

  

 
14:30-16:30h 

Exposição no hall de entrada dos grupos de pesquisa, extensão e ensino, mostra de fotografias de 
espécies nativas e de produção de alimentos e visita aos laboratórios e ao herbário. 

 

Dia 21 de Outubro (sexta-feira) 

Manhã: 

 
8:30-9:45 h 

 Apresentação oral de trabalhos científicos da UFSC/ Sessão de cinema: Documentário “Muito além 
do peso” de Estela Renner 

  

 
 
 
9:50-10:40h 

Oficinas: 1) Elaboração de pães caseiro e rústicos, com a engenheira de alimentos Marcela Campoe; 
2) Aprendendo a tirar o melhor dos alimentos sem desperdícios, com a nutricionista Simone Picolotto; 
3) Importância do consumo de produtos cárneos fortificados, com o médico veterinário Dr. Rogério 
Campos. 

  

 
8:30-11:30h 

Exposição no hall de entrada dos grupos de pesquisa, extensão e ensino, mostra de fotografias de 
espécies nativas e de produção de alimentos e visita aos laboratórios e ao herbário. 

 

Tarde: 

14:30-15:45h Cine Ciência: Documentário “Muito além do peso” de Estela Renner. 

  

 
15:50-16:40h 

Oficinas: 1) Anatomia e Arte, com a professora Drª Rosane Maria Guimarães da Silva; 2) Agricultura 
Legal, com a aluna Sindi Senff e técnico Enio Paulo Belotto. 

  

 
14:30-16:30h 

Exposição no hall de entrada dos grupos de pesquisa, extensão e ensino, mostra de fotografias de 
espécies nativas e de produção de alimentos e visita aos laboratórios e ao herbário. 



Dia 22 de Outubro (sábado) 

Tarde: 

 
 
 
13:30-17:30 

Exposição no hall de entrada dos grupos de pesquisa, extensão e ensino, mostra de fotografias de 
espécies nativas e de produção de alimentos e visita aos laboratórios e ao herbário. 
 
Mateada, gaiteiros e apresentações culturais da Companhia de Dança Entrevero Cultural). 

 


