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Coaching  Em 10 de agosto, será 
realizado um processo seletivo do projeto-
piloto para aprimoramento pessoal e 
profissional da comunidade acadêmica 
do Centro de Educação Superior do 
Oeste (CEO). A ação será ministrada 
por duas multiplicadoras do Programa 
de Coaching da Udesc, Fernanda da 
Silva Lisboa e Josiele Alves. A seleção 
ocorrerá às 16h, no Auditório do Prédio 
da Enfermagem. O projeto tem, como 
público-alvo, os servidores efetivos, os 
alunos e os egressos do centro de ensino. 
Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (48) 3664-8005, das 13h às 19h.
 

Fique por dentro

+ DE 90 SERVIÇOS GRATUITOS
Você sabia que a Udesc oferecerá  no segundo semestre mais 
de 90 serviços de extensão gratuitos para a comunidade, 
que inclui também os alunos? São aulas de dança, oficinas 
de música, ginástica, natação, oficinas de iniciação ao teatro, 
curso de xadrez, cineclube, capacitação em plantas medicinais, 
avaliação cardiológica veterinária, dentre outras atividades. 
Haverá ações em todas as regiões de Santa Catarina: Grande 
Florianópolis, Norte, Oeste, Região Serrana, Sul e Vale do Itajaí. 
Para conferir todas elas, basta acessar a Carta de Serviços 
de Extensão da Udesc, na capa do site www.udesc.br.

CCT campeão!!!
O Centro de Ciências Tec-
nológicas (CCT), em Joinvil-
le, foi o campeão dos Jogos 
Internos da Universidade 
do Estado de Santa Cata-
rina (Jiudesc) realizados 
em São Bento do Sul, entre 
14 e 18 de junho. A Udesc 
Joinville alcançou o pri-
meiro lugar do pódio, com 
433 pontos, seguidos do 
Centro de Ciências Agrove-
terinárias (CAV), com 234 
pontos, e do Centro de Ci-
ências da Administração 
e Socioeconômicas (Esag), 
com 221 pontos. A Udesc Joinville também foi a campeã do Desafio das Atléti-
cas, realizado com o objetivo de comemorar os 15 anos do Jiudesc. As equipes 
receberam pontos em cinco categorias: melhor vídeo de divulgação dos jogos; 
desfile de mascotes; desafio de baterias; melhor torcida; disciplina e fair play.
Outras competições Junho foi um mês de outras conquistas esportivas para os 
estudantes da Udesc. O time feminino de futebol 7 da Udesc Cefid conquistou o 
primeiro lugar da categoria no campeonato Futfacul. Já nos torneios da Confe-
rência Sul da Liga do Desporto Universitário de Quadras (LDU), a equipe masculi-
na de basquete da Udesc ficou em primeiro lugar e disputará o título nacional em 
Recife, em setembro. O time feminino de basquete terminou em segundo lugar e 
o de voleibol masculino ficou em quarto lugar.

Em junho, o Fab Lab, laboratório que recebe apoio da Udesc em Joinville, completou um 
ano de fundação. O Fab Lab Joinville foi criado com o propósito de difundir a cultura maker 
e disponibilizar as novas tecnologias de produção, oportunizando o surgimento de inova-
ções e o desenvolvimento do aprendizado, da economia e de soluções. Clubes semanais, 
oficinas, workshops, palestras e encontros foram realizados durante o primeiro ano com o 
apoio dos voluntários, parceiros e associados. O laboratório disponibiliza dois clubes aber-
tos ao público semanalmente. Mais informações em www.facebook.com/fablabjoinville.

Clic Acadêmico

Udesc Sustentável: participe você também!
A Udesc lançou no início de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Progra-
ma Udesc Sustentável, com o objetivo de reunir e planejar ações de sustentabi-
lidade na universidade. O programa prevê o incentivo a uma cultura com maior 

responsabilidade socioambiental por meio do 
envolvimento de toda a comunidade acadêmi-

ca. São duas frentes de trabalho: a elaboração 
de um diagnóstico das ações de sustentabi-
lidade já desenvolvidas nas 12 unidades da 
Udesc, nas áreas de ensino, pesquisa, exten-
são e gestão universitária, além de um plano 
de sustentabilidade para a instituição. Alu-
nos da Udesc podem participar do programa 
cadastrando ações que envolvem questões de 

sustentabilidade realizadas em cada centro de ensino. Saiba mais acessando a 
página do programa: udesc.br/sustentavel.

Um ano de Fab Lab em Joinville

Festival  Em 28 de junho, às 20h30, 
a Udesc e a Fundação Catarinense de 
Cultura (FCC) farão o Quarto Festival de 
Bandas da Udesc no CIC 8:30 – Grandes 
Encontros, no Centro Integrado de Cultura 
(CIC), em Florianópolis. Neste ano, o 
festival contará com participações de 
músicos formados pela universidade que 
integram os grupos Skrotes, Parafuso 
Silvestre e Bruna Nogueira e Banda, que 
irão dividir o palco com o Dazaranha. O 
ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia-entrada). Ingressos disponíveis nas 
bilheterias do Teatro do CIC, do Teatro 
Álvaro de Carvalho (TAC) e do Teatro 
Governo Pedro Ivo.

Secretaria de Comunicação (Secom) da Udesc

Parabéns, atletas!


