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Era do Rádio
Está marcada para 10 de agosto, 
às 20h, no Teatro Juarez Machado, 
em Joinville, a primeira das três 
apresentações do espetáculo “Era 
do Rádio”, em comemoração aos 20 
anos de fundação da Rádio Udesc 
FM, que conta com emissoras na 
cidade do Norte do Estado (91,9 
MHz), em Florianópolis (100,1 MHz) 
e Lages (106,9 MHz). Na Capital, o 
evento ocorrerá em 11 de agosto, 
no Centro Integrado de Cultura (CIC), 
enquanto a vez da Serra será em 15 de 
setembro, no Teatro Marajoara. Confi ra 
detalhes em www.udesc.br/radio.

Edital do Inventor
A Udesc lançou o 1º Edital do Inventor 
para alunos, professores e técnicos da 
instituição interessados em proteger 
suas invenções por meio da propriedade 
intelectual, pelo depósito de pedidos de 
patentes. As inscrições fi carão abertas 
até 31 de agosto. O edital e o formulário 
para se inscrever já estão disponíveis 
na página da Coordenadoria de Projetos 
e Inovação (Cipi), responsável pela 
iniciativa. www.udesc.br/inovacao.
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SIMPLIFICA UDESC
Até 8 de agosto, alunos, técnicos e professores 
Udesc poderão participar da segunda edição do 
Prêmio Simplifi ca Udesc, contribuindo com ideias 
para desburocratizar processos nas áreas de ensino, 
extensão, pesquisa e serviços da instituição. Para 
participar, é preciso preencher o formulário online 
apresentando um problema e propondo uma solução 
nessas áreas. A melhor proposta ganha um tablet. 
Mais informações em www.udesc.br/simplifi ca.

A���@� Not � 10!
Com o recorde de quase 50 mil pessoas do Sul Catarinense 
atendidas em atividades de extensão, a Operação Caminhos do 
Sul foi encerrada pelo Núcleo Extensionista Rondon (NER), da 
Udesc, em 22 de julho como a maior da história já promovida 
pela instituição. Conhecidos por vestirem o tradicional colete 
alaranjado, os rondonistas modifi caram a rotina de municípios 
das agências de Desenvolvimento Regional (ADR) de Braço do 
Norte, Criciúma, Laguna e Tubarão durante dez dias, com ações 
gratuitas em várias áreas. Saiba mais sobre o NER e como parti-
cipar das próximas operações em www.udesc.br/nucleorondon.

Ative seu e-mail da Udesc!
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A acadêmica 
Fernanda Manzo 
e o egresso Ro-
bson Cristian, do 
curso de Tecno-
logia em Análise 
e Desenvolvi-
mento de Siste-
mas, da Udesc 
Joinville, criaram 
o Reuniômetro, 
site gratuito que 
calcula o tempo e 
o custo de reuni-
ões usando como 
base o salário dos 
participantes. O Reuniômetro mostra em tempo real, 
marcado por um cronômetro, o valor monetário de uma 
reunião. A dupla criou o site utilizando os conhecimen-
tos em programação para web e usabilidade adquiridos 
na universidade. “O Reuniômetro ajuda as empresas e 
funcionários a eliminarem o vício de reuniões“, explica 
Cristian. Acesse em robsoncristian.com/reuniometro.

A partir de 1º de agosto, alunos de graduação 
e pós-graduação da Udesc poderão ativar 
gratuitamente uma conta de e-mail personalizada 
da universidade, com base no sistema Outloook, 
oferecido na plataforma Offi ce 365, da Microsoft. 
A conta tem 50 Gigabyte (Gb) de capacidade na 
caixa de entrada. O usuário terá acesso a outros 
aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Acess, Publisher e Skype for Business. Todo o conteúdo 
pessoal pode ser armazenado no OneDrive, em nuvem, 
com capacidade de 1 Terabyte (Tb) por usuário. 
Para habilitar o e-mail @edu.udesc.br, quem já 
é aluno deve acessar o IdUdesc, inserir o login 
(CPF) e a senha, e clicar na aba “Ativar e-mail”. 
Já os calouros devem primeiro se 
cadastrar no IdUdesc. Basta entrar 
no site e apertar o botão “Primeiro 
acesso”. Depois, basta entrar em 
offi ce.udesc.br, 
inserir o nome do usuário (CPF@
edu.udesc.br) e a mesma senha do 
portal IdUdesc. Após a criação da conta, 
a plataforma pode ser acessada 
em qualquer navegador ou 
instalada em até 15 dispositivos 
(cinco computadores, cinco 
celulares e cinco tablets). 
Saiba mais detalhes em udesc.br.

Offi ce 365 
de graça? 
Sim!

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