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Ana Luiza Teixeira, 
acadêmica do curso de 
Zootecnia da Udesc Oeste, 
está na disputa entre os 

21 participantes da 
quarta temporada 

do programa 
de televisão 

MasterChef 
Brasil.  

Clic Acadêmico
A arquiteta urbanista Luani 
Martins Costa, formada pela 
Udesc Laguna, desenvolveu 
um painel adaptável em 
forma de folha de planta 
que poderá ser aplicado em 
fachadas e coberturas de 
construções e foi um dos 
vencedores da 14ª edição 
do Textile Structures For 
New Building. Composto por 
materiais de comportamento 
flexível, o painel de Luani 
promete ser uma solução sustentável, capaz de 
se ajustar facilmente às condições climáticas, 
como vento, chuva e incidência da luz solar.

Empreendedorismo em um 
motorhome Em 25 e 27 de abril, um grupo 
de oito universitários membros da Federação 
das Empresas Júniores de Santa Catarina (Fejesc) 
passará pelos centros de Joinville (CCT)  e 
de Balneário Camboriú (Cesfi) da Udesc para 
promover o Movimento Empresa Júnior (MEJ). 
No projeto Fejesc On The Road, os alunos 
viajam pelo Estado a bordo de um 
motorhome com o objetivo de apresentar 
o movimento a mais de 22 instituições 
de ensino superior em 15 municípios. 
Entre os estudantes que farão parte do Fejesc 
On The Road, está a aluna Bianca Liebl, do 
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
da Udesc Lages. “Queremos fomentar o 
empreendedorismo em outras partes de 
Santa Catarina”, conta. Mais informações em 
https://contrateumaempresajunior.com.br.

PET Udesc Joinville
Até 18 de abril, estão abertas as inscrições  
(bit.ly/psuni2017) ao processo seletivo unificado 
dos projetos de ensino e extensão do Programa 
de Educação Tutorial (PET) Elétrica Udesc: Alpha, 
EfiCiência e Gesse. O projeto EfiCiência está 
aberto a todos os cursos da Udesc Joinville; o 
Alpha aceita acadêmicos da Engenharia Elétrica 
e da Ciência da Computação. Já o projeto Gesse 
é apenas para alunos da Engenharia Elétrica.
Os projetos são compostos por grupos de 
estudantes, sob coordenação de docentes. 
As atividades desenvolvidas abrangem o 
aprimoramento de características profissionais 
e pessoais dos participantes. Informações 
pelo e-mail pet@joinville.udesc.br.

Fique por dentroParticipe da Mostra de Dança da Udesc
Entre 5 e 9 de junho, estarão abertas as inscrições para escolas, 
academias, grupos e bailarinos de todo o Estado, inclusive 
aos alunos da Udesc, que tenham interesse em participar 
da 15ª edição da Mostra de Dança da Udesc. O evento será 
realizado pelo Udesc Cefid em 21 de setembro, a partir das 
20h, no Teatro Governador Pedro Ivo, em Florianópolis. 
Para se inscrever, basta enviar um DVD identificado na caixa com 
o nome das apresentações na sequência de gravação e as fichas 
digitadas das coreografias para a Udesc Cefid. Informações pelo 
e-mail extensao.cefid@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-8657. 

JIUDESC VEM AÍ
As inscrições para os Jogos Internos da Udesc 
(Jiudesc) de 2017, que ocorrerão de 14 a 
18 de junho, em São Bento do Sul, iniciarão 
em 8 de maio. A expectativa é integrar 
ainda mais os estudantes da universidade, 
que competirão em 17 modalidades, como 
atletismo, futebol de campo, handebol, 
xadrez, vôlei, tênis de campo e natação. 
Informações pelo telefone: (48) 3664-8142.


