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Vem aí o Jiudesc lixo zero!

Udesc seleciona invenções de alunos
FOTO: JÔNAS PORTO

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

Mais de mil estudantes dos 12 centros da Udesc são esperados em Ibirama para 
a 16ª edição dos jogos internos da universidade – o Jiudesc – que será realizada 
entre 27 de abril e 1º de maio. Você sabia que esses serão os primeiros jogos 
universitários do País realizados em torno da questão lixo zero? O evento se-
guirá uma política de redução de resíduos sólidos e terá até prova relacionada 
ao tema. O objetivo é trazer a ideia da sustentabilidade, uma bandeira da univer-
sidade, ainda mais perto dos estudantes e servidores. E você, faz a sua parte?

Alunos, professores e técnicos da Udesc interessados em 
proteger suas invenções por meio da propriedade intelectu-
al, pelo depósito de pedidos de patentes, podem se inscre-
ver até 14 de maio no 2º Edital do Inventor. As inscrições 
devem ser feitas pela internet, na página da Coordenadoria 
de Projetos e Inovação (Cipi), responsável pela iniciativa. 

Estudante, ajude a divulgar a campanha 
do Vetibular de Inverno da Udesc!



Apresentações interativas
A Udesc disponibilizou mais um 
recurso do Office 365 para alu-
nos e servidores: o Sway, que 
possibilita a criação de apresentações interativa. Total-
mente online, a nova ferramenta é focada na produção de 
conteúdo e facilita a interação com outras plataformas. 
Ainda não utiliza o Office 365? Acesse id.udesc.br e ative 
seu e-mail institucional!

Acessibilidade educacional
Promover a acessibilidade de es-
tudantes com deficiência e/ou com 
necessidades educacionais específicas é a finalidade do Nú-
cleo de Acessibilidade Educacional (NAE), da Udesc. O órgão 
lançou sua logo e um site para facilitar a comunicação com a 
comunidade acadêmica. Conheça as ações que desenvolve e 
outras informações em www.udesc.br/nae.

Dois anos de gestão
Acesse no portal da Udesc 
a Revista Retrospectiva 
e o vídeo com o balanço 
dos primeiros dois anos 
da atual gestão da uni-
versidade (também acessível pelo QR Code acima).

Vamos debater a extensão?
Você sabia que uma lei federal de 2014 determina que pelo 
menos 10% dos créditos curriculares exigidos nos cursos 
de graduação sejam para atuação dos estudantes em ativi-
dades de extensão? Em 14 de maio, a Udesc realizará um 
seminário, com convidados externos, para debater como 
a universidade vai aderir a essa determinação. O evento 
é aberto aos interessados e terá transmissão ao vivo pelo 
site vc.udesc.br. Saiba mais sobre a extensão da Udesc em 
www.udesc.br/proreitoria/proex.
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Dois estudantes da Udesc Joinville, Arthur Alber-
ton Lenzi (Física) e Anna Beatriz Ribeiro (Enge-
nharia de Produção e Sistemas), representaram 
o Brasil no 38º Global Management Challenge 
(GMC), realizado em abril, em Dubai. Equipes de 
34 países participaram da final. Na etapa nacio-
nal, em São Paulo, a dupla superou 500 compe-
tidores de todo o País. O GMC inclui provas de 
estratégia e gestão de negócios.

Alun@s Nota 10! Parabéns 
à dupla!

O programa de extensão Amigo do Carroceiro, da Udesc Lages, realizou na Páscoa sua 
primeira ação social do ano. Com apoio da comunidade acadêmica e de estudantes de 
Medicina Veterinária, foram entregues doces e brinquedos e realizadas atividades re-
creativas com crianças das famílias cadastradas no programa, que também receberam 
doações do Programa Mesa Brasil, do Sesc.

“Estar nas 
ações sociais 
é muito 
importante. 
Aprendemos a 
compartilhar, 
além de 
proporcionar 
alegria às 
famílias”.
Acadêmica 
Palmira 
Kalembela
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