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A Udesc publicou a lista dos 1.281 aprovados da 
primeira chamada do Vestibular de Verão 2017 na 
tarde de terça-feira, 13, na Coordenadoria de Vesti-
bulares e Concursos (Covest), em Florianópolis, e em 
www.vestibular.udesc.br. Na página do vestibular, 
também é possível consultar o desempenho individu-
al e as maiores e menores notas de classifi cação dos 
cursos. Já o calendário das próximas chamadas será 
divulgado em breve.

A matrícula dos aprovados na primeira chamada 
ocorrerá em 9 e 10 de fevereiro, enquanto as aulas 
começarão em 20 de fevereiro. Os convocados de-
verão comparecer nessas datas e levar os documen-
tos exigidos pelo edital. Quem não vier ou deixar de 
apresentar toda a documentação perderá o direito 
de vaga. Mais informações podem ser obtidas com a 
Covest pelos telefones (48) 3664-8089, 8090, 8091 e 
8092, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.
br. Dúvidas sobre documentação da matrícula devem 
ser vistas com as secretarias acadêmicas dos centros.

Udesc divulga listão do Vestibular de Verão 
e fará matrícula em 9 e 10 de fevereiro

Conselho Estadual de Educação aprova 
recredenciamento pelo prazo de dez anos

Em sessão realizada na semana passada, o Conselho 
Estadual de Educação (CEE/SC) aprovou o processo de 
recredenciamento da Udesc para os próximos dez anos. 
O órgão é responsável pela avaliação das instituições ca-
tarinenses de ensino superior. O presidente do CEE/SC, 
Osvaldir Ramos, destacou que a aprovação foi unânime, 
com uma série de congratulações à Udesc pelo conceito 
elevado que obteve na sua avaliação institucional exter-
na mais recente, feita entre agosto e outubro deste ano 
por uma comissão especial do conselho.

Na escala de 1 a 5, o relatório final atribuiu 4,72 
(excelente) como média geral para a universidade, que 
agora só precisará passar por uma nova avaliação insti-
tucional externa em 2026. Além da avaliação realizada 
neste ano, a Udesc teve esse procedimento em 2013, 
pela primeira vez, e recebeu o conceito 4,30. Ou seja, 
nesses três últimos anos, de acordo com o relatório do 
CEE/SC, a universidade avançou 0,42, apresentando um 
desempenho muito significativo.

O resultado da avaliação de 2016 foi divulgado em 7 
de outubro, no Auditório da Udesc Esag, em Florianópo-
lis. A universidade obteve as seguintes notas nos cinco 
eixos norteadores: Planejamento e Avaliação Institucio-
nal - 4,60; Desenvolvimento Institucional - 4,78; Políti-
cas Acadêmicas - 4,69; Políticas de Gestão - 4,63; Infra-
estrutura - 4,88; Conceito final - 4,72 (excelente).

Avaliação institucional externa 
deste ano concedeu à Udesc 
um conceito elevado 
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Resultado saiu nesta terça



Pós em Administração divulga edital para mestrados e doutorado

Inscrições para 15 vagas do Mestrado 
Acadêmico em Design iniciarão em fevereiro

Entre 14 de fevereiro e 15 de março, a Udesc Ceart 
fi cará com inscrições abertas para 16 vagas da primeira 
turma do Mestrado Profi ssional em Design de Vestuário 
e Moda, em Florianópolis. As aulas iniciarão no segun-
do semestre de 2017. A documentação poderá ser feita 
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Moda, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h; por procuração 
simples; ou por encomenda expressa registrada. O pro-
cesso seletivo terá: prova de redação temática; avaliação 
do pré-projeto e análise do currículo Lattes; e entrevista 
com foco na proposta de pesquisa. Com área de concen-
tração em Moda e Tecnologia do Vestuário, o programa 
tem duas linhas de pesquisa: Moda e Sociedade; e De-
sign e Tecnologia do Vestuário. Mais informações em 
www.ceart.udesc.br/?id=554 e pelos contatos ppgmo-
da.udesc@gmail.com e (48) 3664-8345.

O Mestrado Acadêmico em Design da Udesc Ceart aceitará inscrições para as 15 vagas 
da próxima turma entre 9 de fevereiro e 10 de março. Os candidatos podem se inscrever 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na secretaria do curso; por procuração simples; ou por 
encomenda expressa registrada. As aulas começarão no segundo semestre do próximo 
ano. Este edital traz duas novidades. Primeiro, o exame de profi ciência em inglês e o exa-
me de redação temática serão realizados na mesma data. Além disso, o tempo da redação 
foi reduzido para duas horas. Com área de concentração em Métodos para os Fatores Hu-
manos, o mestrado tem duas linhas de pesquisa: Interfaces e Interações Comunicacionais; 
e Interfaces e Interações Físicas. Mais informações em www.ceart.udesc.br/?id=198 e pe-
los contatos ppgdesign.udesc@gmail.com e (48) 3664-8319.

Entre 6 de fevereiro e 17 de março de 2017, 
estarão abertas as inscrições para os cursos do 
Programa de Pós-Graduação em Administração 
da Udesc Esag, em Florianópolis. São ofertwadas 
17 vagas para o mestrado profi ssional, 15 para 
o mestrado acadêmico e 12 para o doutorado. 
As inscrições podem ser feitas na Secretaria de 
Pós-Graduação da Udesc Esag ou pelo correio. 
Uma das exigências para participar da seleção é 
ter realizado o teste da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
(Anpad) nos últimos dois anos. Mais informa-
ções em www.esag.udesc.br/?id=204 e pelos 
contatos pos.esag@udesc.br e (48) 3664-8220.

Mestrado Profi ssional em Design de Vestuário 
e Moda lança edital da primeira turma
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Curso será 
oferecido em 
Florianópolis

Edital traz duas novidades para seleção

Um dos pré-requisitos 
é o teste da Anpad



Foi concluída na última sexta-feira, 9, a fase pre-
sencial do curso de modelagem de negócios ministra-
do na Udesc Esag, em Florianópolis, por uma equipe 
da prestigiada Universidade da Califórnia em Berkeley 
(UC Berkeley), dos Estados Unidos. Com oito semanas 
de duração, o programa prosseguirá com eventos a 
distância até fevereiro, quando um último encontro 
presencial encerrará o processo.

Conduzidos por três professores da UC Berkeley – 
os norte-americanos Andre Marquis e Mark Searle e o 
brasileiro Flávio Feferman – o curso mobiliza cerca de 
uma centena de pessoas, dentre docentes, acadêmi-
cos, empresários, mentores do setor privado, repre-
sentantes de organizações e profi ssionais ligados ao 
empreendedorismo.

O programa tem participação de professores e 
de 50 estudantes da Udesc Esag, e dez docentes do 
Departamento de Administração Empresarial estão 
sendo capacitados para trabalhar com a metodologia. 
Dentre os empresários participantes, estão represen-
tantes de startups que integram o programa Sinapse 
da Inovação, da Fundação Certi.

A professora Maria de Lourdes Magalhães, da Udesc 
Lages, participou de um treinamento na Suíça, no fi m de 
novembro. Ela representou o Grupo de Bioquímica e Bio-
logia Molecular da universidade, que teve um projeto de 
inovação premiado com o terceiro lugar.

O evento foi a segunda semana de capacitação do 
Academic-Industry Training, oferecido pela Swissnex, uma 
organização dos governos suíço e brasileiro. O projeto da 
Udesc Lages se destacou durante a primeira semana do 
Academic-Industry, que ocorreu em outubro, no Rio de Ja-
neiro, quando o trabalho foi eleito o melhor projeto global 
dentre pesquisadores brasileiros.

O projeto consiste no desenvolvimento de novas mo-
léculas para substituir o uso de anticorpos secundários 
em pesquisa e diagnóstico e está sendo patenteado pela 
Udesc. Além da professora Maria de Lourdes, o grupo de 
pesquisa é formado pelos professores Gustavo Felippe da 
Silva, Luiz Claudio Miletti e Carla Ivane Vogel.

A equipe Hurakan, composta por alunos da Udesc Joinvil-
le, foi a campeã do Desafi o Solar Brasil 2016, competição de 
barcos movidos à energia solar realizada em Búzios (RJ), entre 
7 e 11 de dezembro. O barco dos acadêmicos, Fênix, comple-
tou as sete baterias de provas no menor tempo acumulado 
(7h57min) e garantiu a vitória na categoria “Catamarã”. O De-
safi o Solar Brasil é promovido anualmente pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a empresa 
Enel, a Prefeitura de Búzios e a Secretaria de Esporte do Rio de 
Janeiro. Neste ano, a competição reuniu cerca de 250 estudan-
tes de quatro estados brasileiros, distribuídos em 19 equipes.

Curso de empreendedorismo 
é ministrado pela UC Berkeley

Projeto da Udesc Lages é 
premiado em treinamento 
de inovação na Suíça

Equipe de alunos de Joinville vence desafi o no Rio de Janeiro
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Grupo de Bioquímica e Biologia 
Molecular desenvolve moléculas 
para substituir uso de anticorpos

Curso mobiliza professores e alunos 
da Udesc Esag e representantes 
dos setores público e privado

Acadêmicos ganharam categoria “Catamarã”
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EXPEDIENTE

Entre 17 e 19 de fevereiro, empreendedores, desenvol-
vedores, designers e makers se reunirão na Udesc Joinville 
para o lançamento de startups. Essa é a dinâmica do Startup 
Week end Joinville, que chega à terceira edição, dessa vez 
com o tema voltado para a internet das coisas.

Os participantes terão 54 horas para encontrar um mo-
delo de negócios e criar um produto viável, utilizando ferra-
mentas e metodologias como lean startup, business model 
generation e desenvolvimento de clientes.

As três melhores equipes receberão diversos prêmios 
para dar início ao negócio. Os participantes usufruirão de 
uma estrutura com ambiente criativo, alimentação à vontade 
e dinâmicas em grupo.

Segundo o organizador do evento, o empreendedor Mar-
cio Jacson dos Santos, a ação atrai indústria, academia e em-
presas locais. “O Startup Weekend movimenta o ecossistema, 

incentiva a inovação e aproxima as empresas de ideias que 
podem transformar negócios. É um evento para quem real-
mente busca inovar”, explica.

A professora Alicia Cupani e a aluna Ana Maria Clavijo, do curso 
de Música da Udesc Ceart, e egressos da universidade participarão da 
ópera “Romeu e Julieta” neste sábado, 17, às 21h, no Centro Integrado 
de Cultura (CIC), em Florianópolis. A montagem é realizada pelo grupo 
de teatro O Dromedário Loquaz. Os ingressos podem ser comprados 
no site da Blueticket e na bilheteria do CIC.

O grupo apresentará uma montagem reduzida dessa ópera, do 
francês Charles Gounod, extraída do texto original de Shakespeare. 
O espetáculo, que coincide com as homenagens mundiais do 400 
anos da morte do escritor inglês, será cantado em francês, com le-
gendas em português. 

Segundo Alicia, “a ópera é uma junção especial da música 
com o teatro, um perfeito equilíbrio de linguagens que surpre-
ende pela força, riqueza artística e potencial de comunicação”.

O acompanhamento instrumental é um arranjo para piano 
e violoncelo. “Na obra original, há muito destaque para as cor-
das, especialmente na tessitura grave, para destacar a tragédia, 
daí a escolha pela formação piano e violoncelo”, destaca.

“Este espetáculo tem um alcance muito abrangente, po-
dendo interessar aos amantes da música lírica, aos interessa-
dos em cultura e literatura francesa e/ou inglesa, bem como ao 
público em geral, de todas as idades, dado o forte magnetis-
mo da obra”, comenta a diretora cênica Sulanger Bavaresco, 
egressa do curso de Teatro da Udesc Ceart.

Udesc Joinville sediará evento para lançar startups de internet das coisas

Professora, aluna e egressos participam da 
ópera “Romeu e Julieta” em Florianópolis

Equipe do aplicativo Listen na primeira edição da Startup Weekend

Elenco do 
espetáculo  

deste sábado
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