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Auxílio da Udesc para estudar no  
exterior tem inscrições até dia 22
Alunos de graduação da Udesc podem se inscrever até 22 de março para concorrer 
ao auxílio do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional (Prome), que oferece 
12 bolsas de intercâmbio (um para cada centro de ensino) para estudar no próximo 
semestre em instituições estrangeiras conveniadas. A inscrição deve ser feita nas di-
reções de Ensino dos centros, que farão a seleção. O auxílio da Udesc prevê passagens 
aéreas de ida e volta, seguro-saú-
de no país de acolhimento e ajuda 
de custo de até seis parcelas men-
sais de 600 euros ou dólares.

Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom) - Telefones: (48) 3664-8007 | 3664-8010 - comunicacao@udesc.br

Organizador de tarefas
Mais um recurso do Office 365 está 
disponível para alunos e servidores da 
Udesc: o Microsoft To-Do, organizador 
virtual de tarefas que permite que o 
usuário crie listas, adicione lembretes 
e organize seu dia. Assim como outros 
recursos da plataforma, que inclui o 
pacote Office completo e a ferramen-
ta Forms, o To-Do também está dispo-
nível para download em smartphones 
e tablets com os sistemas Android e 
iOS. Ainda não utiliza o Office 365? 
Acesse id.udesc.br e ative seu e-mail 
institucional!

Coaching da Udesc
Mais da metade dos 149 inscritos no 
Programa de Coaching da Udesc, o “TJ 
Weekend”, são estudantes: 71 gradu-
andos e 20 pós-graduandos, além de 
47 egressos, sete professores e quatro 
técnicos, concorrem às 20 vagas dis-
poníveis. Ministrado pela coach Lídia 
Picinin, o programa terá 230 horas, 
entre sessões e atividades extraclas-
se. Informações pelo e-mail cdh.reito-
ria@udesc.br.

Apoio psicológico
Ajudar estudantes a lidar com a an-
siedade é o objetivo de um grupo de 
apoio psicológico criado na Udesc 
Oeste, em Chapecó e Pinhalzinho. A 
psicoterapia será realizada em grupos 
com até 12 acadêmicos cada. Estão 
previstas 15 sessões durante o semes-
tre, com frequência semanal, para es-
tudantes de Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Química e Zootecnia. Com 
cerca de 1h30 de duração, as sessões 
serão acompanhadas pela psicóloga 
Fernanda Ledra. Informações pelo te-
lefone (49) 2049-9544.

Bolsas na Udesc
Quer reforçar seu aprendizado e tam-
bém seu orçamento neste semestre? 
Informe-se no seu centro de ensino so-
bre as oportunidades disponíveis com 
bolsas de extensão, pesquisa, apoio 
discente, monitoria e estágio. Estudar 
na Udesc pode abrir muitos caminhos! 
A universidade também oferece bolsas 
de auxílio-permanência (com inscri-
ções abertas até 16 de março) e subsí-
dios nas refeições. Fique atento!

Fique por dentro

Universidade de Santiago 
de Compostela, na Espanha, 

é uma das conveniadas
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A equipe Hurakan, da Udesc Join-
ville, conquistou o bicampeonato 
no Desafio Solar Brasil, competi-
ção nacional de barcos movidos 
a energia solar, na categoria “Ca-
tamarã”. A equipe também rece-
beu o prêmio ISO 9000 pela qua-
lidade da embarcação utilizada. 
As provas reuniram 18 equipes 
de todo o Brasil em Angra dos Reis (RJ). A equipe da Udesc conta com 23 alunos dos 
cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica. 

Clic Acadêmico
Cerca de 20 alunos estrangeiros que estudarão na Udesc neste semestre foram re-
cepcionados na sexta edição do Welcome Day, no campus do Bairro Itacorubi, em 
Florianópolis, em 1º de março. As boas-vindas incluíram um almoço de confraterni-
zação, uma apresentação da instituição e um passeio de ônibus pela região leste da 
Ilha de Santa Catarina. A maior parte dos estrangeiros da Udesc é proveniente da 
Europa, especialmente da França, Suécia, Alemanha e Itália, e todos têm padrinhos 
na universidade por meio do Buddy Program.

Alun@s Nota 10!
Equipe bicampeã nacional!


