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Faça um vídeo sobre a sua Udesc!

Curso online de capacitação em acessibilidade educacional

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

A Udesc abriu inscrições pelo e-mail nae@udesc.br para um curso online de capacitação em aces-
sibilidade educacional, oferecido por meio da plataforma Moodle. Com carga horária de 40 horas, 
abordará temas como políticas públicas e direitos, enfoque biológico e social da defi ciência, além de 
apresentar estratégias e recursos pedagógicos adaptados. A ação visa preparar os participantes para 
atuar junto ao público-alvo do Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE) da universidade.

A campanha “O que a Udesc tem de bom?” deste semestre convida alunos e ser-
vidores a gravarem um depoimento em vídeo, de até 30 segundos, sobre algo 
que lhes dê orgulho na universidade. Qualquer pessoa pode participar! O “vídeo-
-selfi e” deve ser gravado com o celular na horizontal e enviado pelo WhatsApp 
(48) 98801-5666 ou para o e-mail comunicacao@udesc.br. O material será divulgado nas re-
des sociais e em outros canais de comunicação ofi ciais da universidade. Assista ao primeiro ví-
deo da série, com depoimentos da Cláudia, da Andréa, do Lucas e da Letícia, pelo QRCode abaixo!

Avalie seu curso
Estudantes da Udesc podem parti-
cipar até 22 de junho da avaliação 
dos cursos de graduação. Basta aces-
sar o Sistema de Gestão Acadêmica 
(Siga) e preencher o questionário. As 
identidades são mantidas em sigilo. 
Os acadêmicos podem opinar sobre 
a organização e a infraestrutura do 
curso, o desempenho dos profes-
sores e as disciplinas cursadas. A 
avaliação busca detectar potenciali-
dades e fragilidades e preparar mu-
danças nos cursos. Assista ao vídeo 
sobre a importância da 
avaliação institucional 
da Udesc pelo QR-code 
e participe!

A campanha “O que a Udesc tem de bom?” deste semestre convida alunos e ser-

WhatsApp 
. O material será divulgado nas re-

des sociais e em outros canais de comunicação ofi ciais da universidade. Assista ao primeiro ví-



Prêmio internacional
Até 5 de agosto, estarão abertas 
as inscrições para a etapa bra-
sileira do Falling Walls Lab, ini-
ciativa que premia autores de 
projetos de pesquisa, planos de negócio ou 
iniciativas sociais. Os selecionados receberão 
treinamento para o evento de classifi cação, 
em outubro, em São Paulo, e o vencedor na-
cional ganhará viagem para a etapa mundial, 
que reunirá 100 propostas, de mais de 80 pa-
íses, em novembro, na Alemanha. Os três pri-
meiros colocados na etapa fi nal apresentarão 
suas ideias em uma conferência internacional. 
Acesse o site pelo QR-Code acima.

Vídeos do Jiudesc 
Já assistiu ao vídeo 
com imagens do Jiu-
desc 2018, realizado 
em Ibirama, e à repor-
tagem do Notícias Udesc sobre os primeiros jo-
gos universitários Lixo Zero do Brasil? Acesse 
pelos QR-Codes acima!

E aulas durante a Copa do Mundo...?
A Udesc cancelará as aulas que ocorrerem no 
mesmo turno dos jogos da Seleção Brasileira 
na primeira fase da Copa do Mundo 2018, no 
dias 22, pela manhã, e 27, à tarde. Já o expe-
diente dos servidores será cumpri-
do no contraturno dos jogos. Para 
as fases seguintes, as alterações 
serão comunicadas conforme os 
resultados. Todas as atividades 
serão repostas em outras datas.
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O aluno de Música Pedro Tadeu Medeiros, da 
Udesc Ceart, foi contemplado com uma bolsa in-
tegral para cursar mestrado na Universidade de 
Dakota do Sul (USD), nos EUA. Pianista desde a 
adolescência, ele concluirá a graduação este mês, 
com um recital de formatura, e em agosto iniciará 
o curso na instituição norte-americana. No futuro, 
pretende seguir a carreira de professor.
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Estudantes de Administração da Udesc Esag rea-
lizam neste semestre o Projeto Era Uma Vez, que 
busca arrecadar recursos para reforma de uma  
creche comunitária que atende cerca de 70 crian-
ças em São José, na Grande Florianópolis. O tra-
balho faz parte de uma disciplina curricular que 
todos os semestres mobiliza alunos em iniciativas 
sociais – mais de 50 “projetos do Bem” já foram 
realizados desde 2005, por diferentes turmas.

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

O acadêmico João Cunha, do curso de Enge-
nharia de Pesca da Udesc Laguna, está desde 
fevereiro fazendo seu estágio fi nal na Uni-
versidade Estadual e Instituto Politécnico da 
Virgínia (Virginia Tech), nos EUA. Ele traba-
lha com projetos sobre camarões e concluirá 
o estágio neste mês, mas foi convidado para 
voltar à universidade, após a formatura, para 
dar continuidade às pesquisas.
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