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Neste semestre, estudantes de Administração da Udesc Esag 
realizam uma série de ações em prol da Cooperativa Social de Pais, 
Amigos e Portadores de Defi ciência (Coepad), em Florianópolis. 
O projeto visa entregar equipamentos e matéria-prima para 
a entidade, que proporciona capacitação e oportunidade de 
trabalho à pessoas com defi ciência intelectual. Saiba mais sobre 
o projeto e ajude pelo site https://reciclandosonhos.com.br.
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Udesc no Stories  As notícias sobre 
a universidade agora podem ser vistas 
no Stories, ferramenta do Instagram 
para postagem de vídeos. Quem 
apresenta o nosso Stories é a Letícia 
Schuli, estudante de Design Gráfi co da 
Udesc Ceart. Além do Instagram Stories, 
a Udesc tem perfi s ofi ciais no Facebook, 
no Twitter, no Snapchat e no Flickr.

Projeto Troca de Saberes  
Coordenado pelo professor Alvaro Luiz 
Mafra, com apoio do bolsista Fernando 
Stuani Nunes, o projeto Troca de Saberes 
foi criado em 2012 na Udesc Lages. A 
iniciativa prepara os participantes a 
ministrarem ofi cinas voltadas ao meio 
ambiente, saúde e educação. As aulas 
são oferecidas em colégios, asilos e 
locais públicos da cidade de Lages e 
região. O projeto é aberto à comunidade 
acadêmica da Udesc Lages. Informações 
pelo e-mail fernando.ef93@gmail.com.

Cinema de graça  Entre 20 e 25 
de maio, a Udesc exibirá gratuitamente 
os fi lmes premiados no 20º Festival 
Florianópolis Audiovisual Mercosul 
(FAM) em sete centros: Udesc Ibirama, 
Udesc Planalto Norte, Udesc Faed, Udesc 
Laguna, Udesc Ceart, Udesc Cead e Udesc 
Joinville. As sessões serão gratuitas e a 
ocupação dos lugares será pela ordem 
de chegada. Confi ra a programação em 
www.udesc.br.
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INTERCÂMBIO NO BRASIL? 
Até 31 de maio, os alunos de graduação poderão se inscrever 
no Programa de Mobilidade da Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), 
na modalidade livre, que não oferece bolsas. Os acadêmicos da 
Udesc interessados devem escolher a universidade e o curso 
para os quais pretendem realizar a mobilidade. O programa 
tem 1.272 vagas em 26 instituições de ensino superior 
estaduais e municipais, sendo 96 da Udesc para estudantes 
de outros estados. Informações pelo e-mail scii.reitoria@
udesc.br ou pelo telefone (48) 3664-8080, das 13h às 19h.

Partiu Jiudesc 2017!
Até 31 de maio, estão abertas as inscrições para 
estudantes interessados em participar da edição 
de 2017 dos Jogos Internos da Udesc (Jiudesc), 
que serão realizados entre 14 e 18 de junho, em 
São Bento do Sul. Serão disputadas 16 modali-
dades: atletismo, basquetebol, basquetebol 3x3, 
futebol de campo (masculino), futebol society, fu-
tevôlei, futsal, games, handebol, judô, natação, tênis 
de campo, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xa-
drez. Conforme o regulamento, cada atleta poderá competir 
em até duas modalidades. Para se inscrever, os acadêmicos das 
12 unidades de ensino da Udesc devem procurar o representante do seu centro e 
entregar 1 kg de alimento não perecível.

Novidade: Desafi o das Atléticas
No Desafi o das Atléticas, as equipes poderão receber pontos em cinco cate-
gorias: melhor vídeo de divulgação dos jogos, desfi le de mascotes, desafi o de 
baterias, melhor torcida e disciplina e fair play. Além de receber a pontuação, 
os três melhores colocados no desafi o ganharão um prêmio na forma de serviço 
de arbitragem ou material esportivo, que será fornecido pela Udesc. Dúvidas? 
Ligue para (48) 3664-8031, 8142 e 8145, das 13h às 19h, e pelo e-mail ceven.
reitoria@udesc.br.
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Um grupo de 30 atletas do programa de extensão de badminton da Udesc Ibirama 
conquistou 26 medalhas durante a primeira etapa do campeonato estadual da 
modalidade, realizado entre 21 e 23 de abril. Foi o maior número já alcançado 
pelos atletas da universidade na competição. Eles integram o clube Ibirama 
Badminton, criado em 2011, após a implantação do programa de extensão.
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Parabéns!
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Iniciativa integra a disciplina Gerenciamento de Projetos

Secretaria de Comunicação (Secom) da Udesc

Aca���ic�
Mural


