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VOCÊ CONHECE O 
GUIA DO ALUNO?
A Udesc disponibiliza aos estudantes de 
graduação e pós-graduação um Guia do Aluno, 
com informações úteis sobre a vida acadêmica 
na universidade e com respostas às dúvidas mais 
comuns dos acadêmicos nessa área. Os guias 
digitais podem ser obtidos no site da universidade, 
na aba “Ensino, Pesquisa e Extensão”.
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Receba notícias da Udesc pelo WhatsApp
A Udesc lançou em setembro um novo canal de comunica-
ção com os estudantes via WhatsApp. Os alunos podem 
receber notícias do seu interesse sobre eventos que 
ocorrem na universidade, além de editais de bolsas e 
auxílios estudantis, concursos, oportunidades de inter-
câmbio, capacitações e palestras. Para receber as notí-
cias, os acadêmicos precisam preencher um formulário, 
em http://bit.ly/WhatsAppdaUdesc.

Atenção: é preciso cadastrar o número da Udesc na agen-
da de contatos do seu celular. A produção e o envio do 
conteúdo são realizados pela Secretaria 
de Comunicação (Secom), da Udesc.

5 Tb de espaço na nuvem
Os alunos que ativaram gratuitamente seu e-mail da Udesc, na plataforma Offi -
ce 365, agora podem contar com um espaço de 5 Terabyte disponível na nu-
vem, pelo OneDrive, para armazenamento de arquivos. Quem ainda não ha-
bilitou a conta de e-mail @edu.udesc.br deve acessar o IdUdesc (id.udesc.br), 
inserir o login (CPF) e a senha e clicar na aba “Ativar e-mail”. 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. Saiba mais detalhes em udesc.br.

Tem Udesc no The Voice Bra-
sil! Kako de Oliveira, acadêmico 
do curso de Música da Udesc 
Ceart, é um dos competidores 
do time do Lulu Santos. Ele já 
lançou dois álbuns e faz shows 
com seu grupo toda a semana. 
Já a Luiza Winck, aluna de Ad-
ministração Pública da Udesc 
Esag, integra o time do Michel 
Teló. Aos 16 anos, Luiza começou a divulgar vídeos na internet e já teve mais de 
50 mil visualizações em um único vídeo .Ela passou por muitas bandas e está 
produzindo uma música autoral. Vale a torcida para nossos alunos cantores!

A equipe masculina de basque-
tebol da Udesc conquistou a 
medalha de bronze na etapa na-
cional da Liga do Desporto Uni-
versitário de Quadras (LDU), re-
alizada em setembro, em Recife. 
O time da Udesc é treinado pelo 
professor Maurício Camaroto e 
contou com acadêmicos de cinco 
centros (CAV, CCT, Ceart, Cefi d e 
Cesfi ) e um atleta convidado das 
Faculdades Avantis. 
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Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom): (48) 3664-8006 / 3664-8010 e comunicacao@udesc.br

Semana do Lixo Zero
De 23 a 27 de outubro, a Udesc realizará a 
Semana Lixo Zero nos seus 12 centros de 
ensino e na Reitoria. A abertura do evento 
ocorrerá no dia 23, às 19h, na Udesc Faed, 
com a participação de sete palestrantes 
internacionais. Gratuita e aberta ao públi-
co, a semana é resultado da parceria do 
Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) com o pro-
grama Udesc Sustentável. Você pode tam-
bém pode cadastrar uma ação, como lim-
peza, passeios de bicicleta, intervenções 
artísticas, palestras, entre outras. Acesse 
www.udesc.br/semanalixozeroudesc.

Juventude Lixo Zero
Em 20, 21 e 22 de outubro será realizado 
o 4º Encontro Internacional Juventude 
Lixo Zero, em Florianópolis. O objetivo é 
reunir jovens – profi ssionais e estudantes 
– para interagir, compartilhar e discutir 
questões ligadas ao tema. Mais informa-
ções sobre o evento pode ser acessadas 
no site www.zerowasteyouth.org.

Outubro Rosa
A Udesc aderiu à campanha Outubro Rosa, 
movimento mundial em que as mulheres 
são alertadas para a necessidade de diag-
nóstico precoce do câncer de mama e de 
colo de útero. A instituição está arreca-
dando doações para o Centro de Pesqui-
sas Oncológicas (Cepon), na Capital. São 
aceitos lenços de cabeça (algodão), fraldas 
geriátricas, escova e pasta dental, sabo-
nete, hidratante corporal e cabelos para 
a confecção de perucas. Informações pelo 
telefone (48) 3664-7999, das 13h às 19h.


