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Guarita
Bloco A - Recepção
Bloco B
Bloco D
Bloco E
Bloco K
Bloco F
Bloco G
Bloco das Licenciaturas
Biblioteca Universitária
Obras do Bloco I
Bloco H
Bloco de Apoio
Ginásio
Centro de Convivência e
Restaurante Universitário
Bloco L

Telefones
úteis:
Samu ........................................................................192
Bombeiros .................................................................193
Rodoviária ....................................................... 3433 2991
Águas de Joinville ...................................... 0800 723 0300
Celesc ........................................................ 0800 48 0120
Correios .................................................... 0800 725 0100
Pronto Atendimento Costa e Silva ...................... 3419 0404
Hospital Municipal São José .............................. 3441 6666

Contatos Departamentos
Ciência da Computação .................................... 3481 7923
Direção Administrativa .......................................3481 7699
Direção de Ensino de Graduação ........................3481 7825
Direção de Extensão ......................................... 3481 7833
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação ............... 3481 7910
Direção Geral ...................................................3481 7900
Engenharia Civil ................................................3481 7936
Engenharia de Produção e Sistemas ....................3481 7986
Engenharia Elétrica ........................................... 3481 7976
Engenharia Mecânica ........................................ 3481 7933
Física ..............................................................3481 7944
Matemática ....................................................... 3481 7941
Prefeitura de Campus ........................................3481 7967
Química ...........................................................3481 7918
Recepção CCT..................................................3481 7800
SOE (Serviço de Orientação ao Estudante) ...................3481 7915
Setor de Estágios ..............................................3481 7939

NÃO
DESESPERE

SE

Matrícula
A matrícula de calouro está sendo feita na
universidade, mas as próximas serão diretamente
no site.

Voce deve renovar
sua matrícula a
cada semestre,
senao perde a vaga!

Validação de disciplinas
Você já cursou disciplinas em outra Universidade?
Poderá solicitar validação.

Resolução nº 16/2014
CONSEPE.

Você é fera em algumas disciplinas?
Resolução nº 032/2004
CONSEPE.

Regimento
Geral
A Udesc possui um Regimento
Geral. No Portal do Acadêmico,
em Resoluções, você poderá
acessar esse documento e outras
resoluções muito importantes
que, em algum momento, irá
precisar.

Trote

Trancamento
de matrícula
Nosso aluno veterano (você a
partir do segundo semestre), tem
direito ao trancamento de
matrícula por até no máximo
quatro semestres. Não esqueça
que, antes de solicitar o
trancamento, você precisa
renovar sua matrícula.

Atenção!

O trote não é permitido na
universidade. Em vez disso, há
uma gincana de boas vindas
aos calouros, com muitas
provas divertidas e atividades
sociais como arrecadação de
donativos e doação de sangue.

Consulte as datas determinadas para essas solicitações no Calendário
Acadêmico, que está na nossa página, no Portal do Acadêmico. Nele,
você vai encontrar também datas importantes como de matrícula,
início e término do semestre letivo, por exemplo.

Fique ligado!
Só falte às aulas se realmente precisar. Não existe abono de
faltas, com exceções de alguns casos: Resolução n. 24/2015CONSEPE, em que você poderá solicitar exercícios domiciliares e
a Resolução n. 45/2015 - CONSEPE.

Os critérios
utilizados para a
aprovação nas
disciplinas
e a frequência às aulas,
estão mencionados
nos artigos
144 ao 148 do
Regimento Geral.

Ajuda nos estudos?

Atividades

Procure o monitor da disciplina!

Complementares

Voce o encontra no
portal do academico.

Elas são obrigatórias em todos os cursos e já
poderão ser realizadas a partir da 1ª fase!
Resolução nº 026/2012 - CONSEPE.

‘‘Os primeiros semestres na udesc costumam ser difíceis e exigem muita adaptação
e disciplina, mas desde o início você pode contar com a ajuda fundamental dos
monitores e professores, não deixe de procurá-los, isso fará uma grande
diferença para você e seus estudos.’’
Larissa Santana Nascimento
Estudante do curso de Engenharia de Produção e Sistemas

Você ainda não tem
onde morar?

Programa de auxílio
permanência estudantil

Quer ganhar um dinheirinho?
$

Fique atento às diversas bolsas remuneradas e outras
oportunidades que a universidade tem a lhe oferecer:

Estágio não obrigatório

Informações: Setor de Estágios (bloco A no prédio administrativo).
Bolsa de extensão

Bolsa acadêmica em que o aluno participa de projetos de extensão desenvolvidos por um
professor coordenador. Informações: Direção de Extensão.
Bolsa de apoio discente

Através dele, o aluno presta serviços à Universidade. Informações: SOE.
Bolsa de iniciação científica

Nessa modalidade, o aluno participa de um projeto de pesquisa da sua área de interesse,
juntamente com um professor pesquisador da Universidade. Informações: Direção de
Pesquisa e Pós-Graduação.
Bolsa de monitoria

O monitor auxilia um professor de determinada disciplina em algumas tarefas pedagógicas,
entre elas: atendimento a alunos com dúvidas na matéria, trabalhos práticos e experimentais
da disciplina, entre outros. Informações: Direção de Ensino de Graduação.

‘‘O nosso centro
possui inúmeros
projetos entre
ensino, pesquisa
e extensão.
Aproveite ao
máximo as
oportunidades,
engaje-se,
inicialmente, como
voluntário e
depois como
bolsista. Procure
seus professores e
contribua nestas
ações. O estudante
que participa
ativamente leva
uma bagagem
ainda maior para a
sua formação.’’
Profª Tatiana Comiotto
Departamento de Química

PET
programação de
educação tutorial

pibid
programa institucional de
bolsas de iniciação à docência
O programa oferece bolsas de
iniciação à docência aos alunos de
cursos presenciais que se dediquem
ao estágio nas escolas públicas e
que, quando graduados, se
comprometam com o exercício do
magistério na rede pública.

‘’A Udesc é uma das melhores universidades do país!
Tire o máximo proveito disso, participe dos projetos
e atividades extracurriculares que ela oferece.
Você pode fazer isso desde as fases iniciais.’’
Professor André bittencourt leal
Tutor do Grupo PET Engenharia Elétrica da Udesc

‘‘Participe de projetos de ensino, é uma ótima oportunidade de obter
conhecimentos diferentes dos adquiridos em sala. Dedique-se ao máximo,
atividades extracurriculares proporcionam crescimento pessoal e
acrescentam um diferencial em sua carreira.’’
Laura Waltrick
Estudante do curso de Engenharia Mecânica

ginásio de esportes
Informe-se sobre as várias modalidades de esporte que o ginásio oferece!
‘‘A universidade abre um mundo de possibilidades. Seu currículo será espelho da dedicação e
organização que você teve em sua graduação. Não deixe de aproveitar as oportunidades de
intercâmbio, estágios, iniciação científica, aperfeiçoamento de idiomas e muitas outras
atividades que lhe dará, futuramente, diferenciação no mercado de trabalho. Dedicação é a
palavra mágica!’’
Prof. Marcos Fergütz
Departamento de Engenharia Elétrica

centro de
convivência
Neste local, voltado para integração da comunidade
acadêmica, estão localizados o restaurante e a
lanchonete, além do serviço de orientação ao
estudante (SOE), Centros Acadêmicos e o Núcleo de
Estudos em Xadrez e Tecnologias (Next). Integrado à
natureza, o prédio possui mezanino e varanda com
vista para o lago, e espaço para atividades culturais.

danma

CENTROS ACADÊMICOS
Representam todos os alunos de um curso. Eles estão localizados no Centro de Convivência.

Biblioteca
Na biblioteca da universidade você encontrará livros atualizados, salas de estudo e acesso à
internet.

intercâmbio

atlética

internet? onde? como?
Em todo nosso centro existe internet disponível.
Fique por dentro
Tenha como rotina, acessar diariamente o nosso site e acompanhar as notícias e
avisos da universidade. Essas informações são atualizadas todos os dias e são
importantes pra você.

@udescjoinville
/udescjoinville.cct
/udescjlle
91.9 fm

Para acessar
a rede sem fio

Acesso ao campus
com veículo

fora do horário das aulas

Não perca seu ônibus!
Se informe sobre os horários: www.transtusa.com.br

Acesso ao Shopping Garten
Quer um cineminha após as aulas? Pelo acesso que temos na Universidade, você chega mais
rápido para a sessão! A entrada fica em frente ao Departamento de Engenharia Mecânica,
bloco G. O portão fica aberto de segunda a sexta (exceto feriados), no horário de
funcionamento do shopping.

‘‘A vida é feita de oportunidades e escolhas. abrace a oportunidade de
estudar em uma das melhores universidades do país e escolha fazer a
diferença no futuro.’’
Bruno Bertoldi
Acadêmico do curso de Engenharia Elétrica

direção
Marcus Tomasi

José Fernando Fragalli

Reitor
(48) 3664 8108

Diretor Geral
(47) 3481 7902

Luciano GORGES

Aleksander Sade Paterno

Diretor de Administração
(47) 3481 7699

Diretor de Ensino e Graduação
(47) 3481 7825

Sérgio Herinque Pezzin

Cinara Terezinha Menegazzo

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
(47) 3481 7910

Diretora de Extensão
(47) 3481 7833

Há uma linda

jornada
a sua frente,
acredite em si mesmo,

nós acreditamos

em voce!
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