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Videoaulas sobre Offi ce 365 da Udesc
O aluno Anderson Krüger, do curso de Ciências 
Contábeis do Centro de Educação Superior do 
Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc em Ibirama, 
gravou videoaulas para seu canal no YouTube 
com dicas sobre o Offi ce 365. Krüger, que pas-
sou a usar os aplicativos do pacote para facilitar 
suas atividades de curso, já gravou sete aulas, 
com 10 a 15 minutos cada, que explicam desde 
como instalar o Offi ce 365 até como alunos e 
professores podem utilizar um mesmo aplica-
tivo para fi ns específi cos. “Quando foi adotado 
pela Udesc, percebi que podia ser usado como 
base para aulas e como ferramenta para o alu-
no e o professor”, afi rma. Veja os vídeos em 
bit.ly/videosDoAndersonOffi ce365.
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A Udesc segue mantendo SC na quarta 
posição entre as unidades da federa-
ção com instituições estaduais de en-
sino superior, atrás de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Paraná. É o que mostra o 
Índice Geral de Cursos (IGC) de 2016, 
que avaliou 230 universidades e insti-
tutos federais e estaduais e foi divul-
gado em 27 de novembro, pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do 
Ministério da Educação (MEC).

Alunos no RJ
Um grupo de 39 acadêmicos de di-
versas fases do curso de Enferma-
gem da Udesc Oeste realizou uma 
viagem de estudos ao Rio de Janeiro 
em novembro. Acompanhados pelas 
professoras Andréa Guimarães, Ma-
ria Luiza Brum, Tânia Maria Ascari e 
Lucimare Ferraz, os alunos apresen-
taram 11 trabalhos no 20º Congres-
so Brasileiro dos Conselhos de En-
fermagem (Cbcenf).

Calendário 2018
A Udesc divulgou o Calendário Acadê-
mico 2018. O primeiro semestre leti-
vo da graduação começará em 19 de 
fevereiro e o da pós-graduação, entre 
fevereiro e março. Já o término geral 
do semestre será em 13 de julho. O 
início do segundo semestre ocorrerá 
em 30 de julho para a graduação e 
em 1º de agosto para a pós. O encer-
ramento está previsto para 17 de de-
zembro em ambos os casos. Acesse o 
link bit.ly/Calendario2018Udesc.
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A equipe Udesc Velociraptor, da Udesc 
Joinville, conquistou o primeiro lugar na 
Etapa Sul da competição Baja SAE Bra-
sil, que reuniu 21 equipes em novem-
bro, no Rio Grande do Sul. Coordena-
dos pelo professor Nicodemus Neto da 
Costa Lima, os acadêmicos projetaram 
e construíram um modelo baja com ma-
teriais mais leves e resistentes do que 
os anteriores. “Diminuímos em 10kg o 
peso do veículo e isso foi determinante 
para nossa vitória, além da união e em-
penho da equipe”, disse o professor.

Anderson já produziu sete vídeos

Velociraptor campeão!
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Seis trabalhos do Cefi d 
foram premiados

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

Em novembro, estudantes e professores da Licenciatura em Educação Física do 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d), da Udesc em Florianópolis, parti-
ciparam do 14º Seminário de Educação Física Escolar promovido pela Universidade 
de São Paulo (USP). Dos 12 trabalhos apresentados pela Udesc no evento, seis re-
ceberam prêmio-destaque no seminário. 


