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Windows gratuito para estudantes

Delegação de Joinville é tricampeã do Jiudesc

RECEBA NOTÍCIAS 
DA UDESC 
PELO WHATSAPP
Faça seu cadastro em 
bit.ly/WhatsAppdaUdesc 
ou mande uma mensagem 
para (48) 98801-5666

Parabéns aos estudantes do Centro de Ciências Tecnológicas 
(CCT), de Joinville, que conquistaram o tricampeonato no Jiu-
desc 2018, concluído em 1º de maio, em Ibirama. Completaram 
o pódio as delegações da Udesc Esag (segundo) e Udesc Cefi d 
(terceiro). Além de promover a integração e estimular a prática 
de esporte, o Jiudesc deste ano se destacou por ser o primeiro 
evento de jogos universitários do País voltado para o tema do 
lixo zero, com uma política de redução de resíduos sólidos. 

Alunos de graduação e pós-graduação da Udesc podem instalar 
gratuitamente o sistema operacional Windows 10 Educacional 
nos seus computadores de uso pessoal, graças a uma parceria 
fi rmada entre a universidade e a Microsoft. O software tem as 
mesmas funcionalidades e os mesmos programas do Microsoft 
Windows Pro, que é a versão mais completa do sistema e custa 
mais de R$ 800 na loja virtual. A licença de uso é válida para 
instalação em um computador por usuário, para uso pessoal 
e não comercial. A versão obtida no site é perpétua e continuará funcionando mesmo após o fi m do 
vínculo do usuário com a universidade. Informe-se na notícia acessível pelo QR Code acima!

Mais de 20 milhões em 
bolsas para estudantes

A Udesc está investindo neste ano 
um valor recorde em bolsas e pro-
gramas de assistência estudantil e 
de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão. São recursos próprios da 
universidade, destinados a fortale-
cer suas atividades-fi m, por meio de 
editais, e a prestar auxílio fi nanceiro 
aos estudantes. O valor representa 
um aumento de 17% em relação ao 
ano passado. Cerca de um quinto dos 
16 mil alunos da instituição são fa-
vorecidos com auxílios e/ou bolsas. 
Informe-se sobre as diversas possi-
bilidades disponíveis na Direção de 
Extensão do seu centro de ensino!

Jogos deste ano 
foram realizados 
em Ibirama



Inscrições abertas para 
intercâmbio nacional
Até 30 de maio, estarão abertas as 
inscrições para o programa de mobi-
lidade acadêmica da Associação Bra-
sileira de Reitores de Universidades 
Estaduais e Municipais (Abruem). São 
oferecidas mais de mil vagas de in-
tercâmbio em 18 instituições de todo 
o País. Podem participar estudantes 
a partir da terceira fase. O programa 
não oferece bolsas, mas os alunos fi-
cam isentos de qualquer mensalida-
de ou taxa na instituição de destino. 

Assista aos vídeos do 
Canal de Ensino
Você já conhece as videoaulas pro-
duzidas pela Udesc e divulgadas no 
Canal de Ensino da universidade? 
Os vídeos  já disponíveis abordam 
temas relevantes sobre a institui-
ção e o ensino, como projetos peda-
gógicos, plano de desenvolvimen-
to e avaliação institucional. Acesse 
udesc.br/canaldeensino.

Fique por dentro

Clic Acadêmico

A estudante de Educação Física da 
Udesc Cefid Luíza Jesus foi eleita a 
melhor goleira do mundo pela Fe-
deração Internacional de Fut-7 na 
temporada 2017. Ela atua na posi-
ção há dois anos. Entre os títulos, 
foi campeã dos Jogos Abertos de 
Santa Catarina (Jasc), do Catari-
nense 2017 e do Mundial de Clu-
bes (ambos pelo Figueirense) e, na 
Seleção Brasileira, da Copa Inter-
continental, além de vice-campeã 
da Copa América, no Peru. 

A arquiteta urbanista Taiane Lacer-
da, formada pela Udesc Laguna, ini-
ciou uma campanha de financiamen-
to coletivo para cursar um mestrado 
em Cenografia em Hollywood, nos 
Estados Unidos. Os recursos com-
plementarão a bolsa que ela obteve 
do Instituto Americano do Cinema 
(AFI),  uma das melhores escolas 
da área no mundo, onde estudará, 
a partir de agosto, a construção de 
cenários de filmes e peças.

Alun@s Nota 10!

Estudantes, egressos e servidores da Udesc participam neste ano do Programa TJ Coa ching, 
que realiza encontros em grupo com a finalidade de aprimorar o autoconhecimento, o autode-
senvolvimento, a autoaceitação e a performance dos participantes.Coordenado pela professora 
e master coach Lídia Cristina Almeida Picinin e vinculado à Coordenadoria de Desenvolvimen-
to Humano da Udesc, o programa foi criado em 2015 e expandido nos últimos anos, ganhando 
novos formatos e turmas. Informe-se sobre como participar em udesc.br/coaching. 

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

Melhor 
goleira de 

fut-7 do 
mundo!

Taiane busca 
recursos 
para fazer 
mestrado 
nos EUA

Aluna da Udesc Cead, a para-
tleta Tatiane Selhorst Philippi 
Kunz conquistou três meda-
lhas de ouro (em peso, disco 
e dardo) nos Jogos Paralím-
picos Universitários, realiza-
dos neste mês, em São Paulo. 
A competição reuniu mais de 
250 competidores de quase 
200 instituições de ensino de 
todo País. O resultado lhe ga-
rantiu vaga nos Jogos Para-
límpicos Universitários Pana-
mericanos. Tatiane é aluna do 
curso a distância de Licencia-
tura em Informática, no polo 
de Braço do Norte. 

Tatiane 
ganhou 

três ouros


