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Coaching gratuito para estudantes da Udesc
Até 20 de março, estudantes da Udesc poderão concorrer às vagas gratuitas dos 
projetos-pilotos do Programa Coaching Universitário Florianópolis (para alunos da Faed, 
Esag, Ceart e Cefi d). As seleções dos candidatos são feitas em palestras nos centros. 
O objetivo do coaching é promover o desenvolvimento pessoal e a descoberta 
de novas habilidades e potencialidades. Mais informações no e-mail cdh.
reitoria@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-8005, das 13h às 19h. 
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Ação social
Cerca de 35 estudantes da 
Udesc, mobilizados pela 
Esag Jr., empresa júnior de 
consultoria em Administração 
da Udesc Esag, realizaram em 
4 de março uma ação social na 
Casa de Acolhimento Semente 
Viva, no Bairro Ingleses, em 
Florianópolis. A atividade incluiu a entrega de doações – principalmente produtos 
alimentares e de limpeza – e brincadeiras com as crianças atendidas pela casa.
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Três estudantes dos cursos de Música da Udesc Ceart 
participaram de apresentações musicais no 12º Festival 
de Música de Santa Catarina (Femusc), o maior festival-
escola da América Latina, que reuniu mais de 400 
alunos e 50 professores de várias nacionalidades. 
Arilton Rodrigues Medeiros Júnior tocou piano, João 
Geraldo Salvador Filho, tuba, e Paulo Batschauer, 
violino. O evento ocorreu em Jaraguá do Sul, com 
concertos e recitais gratuitos e abertos ao público.

Auxílio permanência 
O Programa de Auxílio 
Permanência Estudantil 
(Prape), da Udesc, recebe 
inscrições para 112 auxílios 
de moradia (R$ 300) e 
109 de alimentação (R$ 
250) até 17 de março, nas 
direções de Extensão dos 
centros. Podem se inscrever 
acadêmicos de graduação 
com renda familiar per capita 
de até um salário mínimo 
e meio, e não exerçam 
atividade remunerada não 
vinculada à universidade.

Participe do Rondon 
Até 17 de março estarão 
abertas as inscrições na 
internet para estudantes 
da Udesc interessados em 
participar da 13ª operação 
do Núcleo Extensionista 
Rondon (NER), que ocorrerá 
entre 12 e 22 de julho, em 
municípios das agências 
de Desenvolvimento 
Regional (ADRs) de Braço 
do Norte, Laguna, Tubarão 
e Criciúma. Informações 
pelos telefones (48) 3664-
8029 e 3664-8143, das 
13h às 19h, e pelo e-mail 
projrondon09@gmail.com.

Seleção de futebol 7 
A Udesc fará uma seleção de 
novos atletas para integrar 
a equipe masculina de 
futebol 7. Acadêmicos dos 12 
centros de ensino poderão 
comparecer à seletiva, que 
será realizada em 16 e 23 de 
março, a partir das 21h30, na 
Associação Esportiva e Social 
de Florianópolis (Astel), 
próxima à Reitoria da Udesc, 
no Bairro Itacorubi, em 
Florianópolis. Informações 
sobre o processo pelo 
e-mail ceven.reitoria@
udesc.br e pelos telefones 
(48) 3664-8031, 8142 e 
8145, das 13h às 19h.
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Você conhece os Classifi cados Udesc?
Desde 2007, a Udesc disponibiliza um sistema de 
classifi cados voltado à comunidade acadêmica. 
Desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia, 
Comunicação e Informação (Setic), a ferramenta 
permite que o usuário anuncie imóveis, produtos 
ou serviços sem que haja necessidade de cadastro 
prévio. Acesse o sistema em migre.me/vIaJZ. 
Informações pelo telefone  (48) 3664-8134, das 
13h às 19h, e pelo e-mail jairo.wensing@udesc.br.

Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom): (48) 3664-8006 / 3664-8010 e comunicacao@udesc.br

Servidoras tiveram treinamento 
intensivo nos últimos meses para 
atuar como multiplicadoras
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