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Transferência interna: como fazer
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RECEBA NOTÍCIAS  
DA UDESC  
PELO WHATSAPP
Faça seu cadastro em  
bit.ly/WhatsAppdaUdesc 
ou entre em contato pelo 
WhatsApp com o número
(48) 98801-5666

Entre 24 e 28 de setembro, a Udesc aceitará 
pedidos de alunos de graduação da universi-
dade para transferência interna (mudança de 
turno, habilitação ou curso) e reingresso após 
abandono. O edital prevê 517 vagas 
em 38 cursos presenciais de gradua-
ção de 11 centros da universidade. Os 
pedidos devem ocorrer nas secretarias 
de Ensino de Graduação dos centros ou 
via correio, com aviso de recebimento (AR). 
Informe-se pelo link no QR code ao lado.

Marca forte
Parece que foi on-
tem, mas já faz qua-
tro anos que a Udesc 
adotou sua marca 
atual, aprovada pelo 
Conselho Universitário em agosto 
de 2014. O processo de moder-
nização teve participação de es-
tudantes, professores e técnicos. 
Acesse o Manual da Marca e as 
versões completas das logos dos 
doze centros de ensino no site. 
A construção de uma Udesc mais 
forte também passa pelo respeito 
a sua identidade visual. Ajude a 
fiscalizar o uso correto!

Mês para lembrar que nunca estamos sozinhos
Ao longo de setembro, a Udesc terá uma série de eventos sobre saúde men-
tal e ações de prevenção contra o suicídio. São palestras, debates e outras 
atividades, algumas abertas à comunidade externa, previstas para aconte-

cer em centros de ensino e na Reitoria. A Udesc também possui 
setores específicos para acolhimento dos estudantes. Acesse a 
programação pelo QR code ao lado e informe-se sobre os servi-
ços disponíveis nos sites da universidade e das unidades. 

São ofertadas 
517 vagas 
em 38 cursos



Auxílio financeiro
Mais de 300 estudantes da Udesc recebem 
a partir de setembro os tíquetes do Progra-
ma de Subsídio nas Refeições Oferecidas 
nos Campi (Prosur), voltado a acadêmicos 
em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica. A universidade também conta com 
o Programa de Permanência Estudantil 
(Prape), que concede auxílio moradia e ali-
mentação. Informe-se em udesc.br/bolsas.

Depoimentos no Guia de Cursos
Você já conhece o Guia de Cursos da 
Udesc? Lançada em agosto, nos forma-
tos digital e impresso, a publicação traz 
informações sobre as 58 graduações da 
universidade, incluindo um depoimento 
de um estudante de cada curso. Acesse o 
guia pelo QR Code abai-
xo e ajude a divulgar os 
cursos da Udesc e o Ves-
tibular de Verão 2019, 
que está com inscrições 
até 30 de setembro. 

Fique por dentroAlun@s Nota 10!

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

Clic Acadêmico
Estudantes de diversos cursos da Udesc atuaram 
como voluntários no Parque das Profissões, que 
apresentou a universidade para mais de dois mil vi-
sitantes em 22 de agosto, na sede do Campus I, em 
Florianópolis. Os acadêmicos participaram orien-
tando grupos de visitantes e apresentando ações de 
ensino, pesquisa e extensão das quais participam. 

Ariany foi a única 
brasileira selecionada

Uma comitiva de 42 estudantes e 11 
servidores da Udesc participou do 36º 
Seminário de Extensão Universitária da 
Região Sul (Seurs), em agosto, em Porto 
Alegre. A equipe fez 14 apresentações, 
duas oficinas, duas mostras interativas e 
um minicurso. Ao todo, 1,2 mil pessoas de 
28 universidades gaúchas, catarinenses e 
paranaenses participaram do evento.

Alunos de Engenharia 
Química da Udesc Joinville

Equipe da 
Udesc Oeste

Equipe da Udesc OesteEstudantes da 
Udesc Faed

Comitiva da Udesc no 36º Seurs

Três alunas da Udesc Oeste recebe-
ram prêmios na 55ª Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira de Zootec-
nia (SBZ), realizada em agosto, em 
Goiânia: a zootecnista e mestranda 
Gabriela Campigotto e as graduan-
das Angelica Frigo e Jessica Dilkin.  

Cinco estudantes da Udesc 
Cefid tiveram trabalhos pre-
miados na 15ª Jornada Catari-
nense de Fisioterapia Cardior-
respiratória e Fisioterapia em 
Terapia Intensiva (Jocafir), rea-
lizada em agosto, em Criciúma. 
As acadêmicas Maryne Ramos 
Silva, Catherine Corrêa Peruz-
zolo e Thais Martins Albanaz 
da Conceição obtiveram as três 
primeiras colocações na moda-
lidade pôsteres; e o mestrando 
Lucas Santos da Silveira e a 
graduanda Ana Carolina Bene-
det Martins foram premiados 
nas apresentações orais.

Maryne, Catherine e 
Thais, da Udesc Cefid

Angelica, Jéssica e 
Gabriela, da Udesc Oeste


