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Festival de  
Arte e Cultura
Até 20 de novembro, estarão 
abertas as inscrições para es-
tudantes da Udesc apresen-
tarem trabalhos acadêmicos, 
culturais e artísticos ao 1º 
Festival Internacional de Arte 
e Cultura José Luiz Kinceler – 
FIK 2018. O evento, que ocor-
rerá de 4 a 7 de fevereiro do 
próximo ano na Udesc Ceart, 
visa valorizar a produção cul-
tural e a formação de redes ar-
tísticas. Mais informações pelo 
e-mail fik.ceart@udesc.br.

Alunos da Udesc  
na diretoria da UCE
Dois alunos de Administração 
Pública da Udesc integram a 
diretoria executiva da União 
Catarinense das e dos Estu-
dantes (UCE) empossada em 
24 de outubro, em solenidade 
no Plenarinho da Assembleia 
Legislativa do Estado de San-
ta Catarina (Alesc). Cryslan de 
Moraes, da Udesc Esag, que 
presidiu até este ano o Cen-
tro Acadêmico Cinco de Julho 
(Cacij), e Jonathan Machado, 
da Udesc Balneário Camboriú, 
assumiram como primeiro e 
segundo vice-presidentes da 
entidade para a Gestão 2017-
2019. O presidente é o aca-
dêmico Lucene Magnus, que 
cursa História na Unesc, em 
Criciuma. Saiba mais sobre a 
UCE em http://uce.org.br.

Fique por dentro

VIDEOAULAS PARA AUXILIAR NO ENADE 
Os mais de mil alunos concluintes de 27 cursos de 
graduação da Udesc que farão o Enade poderão assistir 
a videoaulas sobre a instituição para auxiliar nos estudos 
para a prova. As videoaulas serão postadas no Canal de 
Ensino (www.udesc.br/canaldeensino). O Enade deve ser 
feito por graduandos com expectativa de conclusão de 
curso até julho de 2018 ou que tenham cumprido 80% ou 
mais da carga horária mínima estabelecida pelo currículo 
do curso. Informações pelo telefone (48) 3664-8129.

Alun@s Nota 10!

Seja padrinho de um intercambista
Até 20 de novembro, a Secretaria 
de Cooperação Interinstitucional e 
Internacional (SCII), da Udesc, rece-
berá inscrições para a quinta edi-
ção do Buddy Program (Programa 
de Apadrinhamento de Intercam-
bistas), desta vez apenas em Flo-
rianópolis. Criado para dar suporte 
aos alunos do exterior que vêm es-
tudar na universidade, o programa 
proporciona a troca de experiên-
cias entre brasileiros e estrangei-
ros. Através do apadrinhamento, 
os estudantes que vêm do exterior 
recebem orientações de alunos da 
Udesc sobre: o centro de ensino 
onde estudarão, a cidade onde morarão e também a respeito de procedimentos adotados 
na universidade. Informações pelo e-mail scii.reitoria@udesc.br.

Pesquisas online pelo Office 365 
Os alunos que ativaram gratuitamente seu e-mail da Udesc, na pla-
taforma Office 365, agora podem ter acesso ao Forms em bit.ly/
udesc.forms, uma ferramenta online que faz pesquisas, enquetes 
e questionários. O serviço permite ver as respostas à pesquisa em 
tempo real e, no fim do período de coleta, gera uma planilha no Ex-
cel com dados detalhados dos resultados. Para acessá-lo, basta entrar no site do IdU-
desc em https://id.udesc.br/ e ativar seu e-mail institucional. 

A delegação da Udesc disputou seis moda-
lidades nos Jogos Universitários Brasileiros 
(JUBs), em Goiânia, ficando entre os dez 
primeiros colocados em cinco delas. Dez 
alunos participaram do futebol eletrôni-
co, basquete 3x3, tênis, natação, xadrez e 
JUBs Acadêmico, que premia as melhores 
pesquisas na área dos desportos feitas por 
acadêmicos de graduação e pós-graduação. 
Confira os resultados em bit.ly/Jubs2017

Clic Acadêmico
Dois estudantes da Udesc Joinville venceram o Prêmio de Ino-
vação 2017. A acadêmica do Mestrado em Computação Aplicada 
Rafaela Bosse Schroeder conquistou o primeiro lugar na cate-
goria “Pós-Graduação”, com o “Jogo Digital para Reabilitação do 
Equilíbrio para Pacientes de Acidente Vascular Cerebral (AVC)”. 
Já o aluno de Ciência da Computação André Nunes ficou em 
terceiro lugar na categoria “Graduação”, com o projeto “Connect - 
Conectando de forma gamificada dependentes químicos à comu-
nidades terapêuticas”. Ambos os trabalhos são orientados pelo 
professor Marcelo da Silva Hounsell, da Udesc Joinville. 

Trabalhos premiados na Expoinovação 2017 fazem parte 
do Laboratório de Pesquisas em Aplicações Visuais (Larva)
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Aluno Rafael da Silva 
(à esq.) apresentou 

trabalho sobre 
ansiedade na natação 

paralímpica 

Udesc recebe cerca de 40 novos 
intercambistas estrangeiros por semestre
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Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom): (48) 3664-8006 / 3664-8010 e comunicacao@udesc.br


