
Acadêmico
Mural

Informativo dos estudantes | N. 6 | Setembro de 2017

Artes Marciais
Inscreva-se para o 4º Encontro Nacional 
de Artes Marciais e Esportes de Combate 
(Enamec), que ocorrerá no Udes Cefid, em 
29 e 30 de setembro. As inscrições onli-
ne (bit.ly/EnamecInscricoes) serão aceitas 
até 30 de setembro. Informações pelo e-
-mail alcyane.marinho@hotmail.com.

E-mail da Udesc
Desde 1º de agosto, alunos de graduação 
e pós-graduação da Udesc podem ativar 
gratuitamente uma conta de e-mail per-
sonalizada da universidade, com base 
no sistema Outlook, oferecido na plata-
forma Office 365, da Microsoft. Para ha-
bilitar o e-mail @edu.udesc.br, quem já é 
aluno deve acessar o idUdesc e seguir as 
instruções na tela. O id Udesc é seu CPF 
e a senha é a mesma utilizada no Wifi da 
Udesc. Saiba mais em udesc.br.

Seleção de atletas 
A Udesc está recebendo inscrições de alu-
nos interessados em integrar as equipes 
femininas e masculinas de basquetebol, 
futebol de campo, futebol 7, futsal, hande-
bol e voleibol. Para ser selecionado, é ne-
cessário primeiro preencher o formulário 
online (bit.ly/UdescFormularioAtletas). 
Mais informações pelo e-mail esporteu-
desc@gmail.com.

Semana Integrada Udesc Ceart
O Centro de Artes (Ceart), da Udesc, 
realizará a 3ª Semana Integrada do Ceart 
entre 27 e 29 de setembro, reunindo 
ações de ensino, pesquisa, pós-graduação 
e extensão. A Semana terá eventos em 
diversos espaços culturais da Capital, 
como o Museu da Escola Catarinense 
(Mesc), o Centro Integrado de Cultura 
(CIC), o Teatro Álvaro de Carvalho (TAC) e 
a Fundação Cultural Badesc. Informações 
pelo telefone (48) 3664-8311.

Fique por dentro

VOCÊ CONHECE O  
UDESC EM NÚMEROS?
O site visa tornar transparente o relacionamento 
da instituição com servidores, alunos e sociedade. 
Acesse udesc.br/numeros e acompanhe o número 
de: alunos e servidores; projetos de pesquisa;  
açoes de extensão; evolução da receita; despesas 
com pessoal e encargos sociais, entre outros. 

Alun@s Nota 10!

Clic Acadêmico

A acadêmica Manuela 
Campana, aluna da oitava 
fase do curso de Teatro da 
Udesc, ganhou o prêmio 
de melhor atriz no festival 
de cinema Avanca. A estu-
dante foi protagonista do 
longa-metragem “Lua em 
Sagitário”. O festival é um 
espaço repleto de imagens, 
filmes, workshops, confe-
rências, exposições, ideias e 
pessoas de todo o mundo.

A Udesc terá oito trilhas temáticas sobre sustentabilidade para que 
sejam elaborados objetivos, metas e prazos de execução de projetos 
que envolvem o assunto na instituição. Os grupos serão formados por 
estudantes, técnicos e professores interessados em desenvolver pro-
jetos ou que já colocam em práticas ações sustentáveis. Os interessa-
dos podem se inscrever pelo link udesc.br/sustentavel, nas seguintes 
trilhas: água, energia, áreas verdes, resíduos, mobilidade, compras 
sustentáveis, construções sustentáveis e educação sustentável. 

Cursos de Artes 
Visuais e Agronomia 
foram bem avaliados

Cursos cinco estrelas pelo Guia Abril
Oito cursos da Udesc receberam 
a nota máxima (cinco estrelas) no 
Guia do Estudante da Abril deste 
ano, o dobro em relação à avalia-
ção anterior. Todos são oferecidos 
em Florianópolis: Administração 
Pública, Artes Visuais (Bachare-
lado e Licenciatura), Educação Fí-
sica (Bacharelado), Moda, Música 
(Licenciatura), Pedagogia e Teatro 
(Licenciatura). O guia avaliou 35 
cursos da universidade.

Conceito máximo no Enade
O Ministério da Saúde (MEC) divul-
gou os resultados do Exame Nacio-
nal de Desempenho de Estudantes 
(Enade) 2016. Na Udesc, seis cursos 
participaram. Fisioterapia e Agrono-
mia obtiveram nota 5 (conceito má-
ximo) na avaliação, enquanto Me-
dicina Veterinária, Educação Física 
(Bacharelado) e Zootecnia ficaram 
com nota 4 (muito bom) e Enferma-
gem teve nota 3 (bom). O resultado 
do exame indica a qualidade dos 
cursos e das instituições de ensino 
superior do País.

No filme, Manuela interpreta Ana, uma mulher 
descompromissada com os padrões sociais
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