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Estudante, você usa o Offi ce 365 da Udesc?
RECEBA NOTÍCIAS 
DA UDESC 
PELO WHATSAPP
Faça seu cadastro em 
bit.ly/WhatsAppdaUdesc 
ou mande uma mensagem 
para (48) 98801-5666

Em agosto, completou um ano a parceria fi rmada pela Udesc com a Microsoft para oferecer gratuitamen-
te serviços como e-mail personalizado, espaço para armazenamento de arquivos em nuvem e o pacote 
Offi ce 365 para a comunidade acadêmica. Um dos objetivos da universidade com a mudança foi moder-
nizar ainda mais sua comunicação, com a utilização de um sistema único de correio eletrônico, que per-
mite um melhor fl uxo de informações. Adotada por grande parte dos técnicos, professores e estudantes 
da universidade, a plataforma facilita e proporciona maior efetividade à realização de diversas tarefas.

Inscrições abertas 
para estudar no
exterior em 2019

Até 28 de agosto, alunos de graduação 
da Udesc poderão se inscrever  para 
o Programa de Mobilidade Estudantil 
Internacional (Prome), que tem 12 
vagas de intercâmbio (uma para cada 
centro de ensino) para o primeiro 
semestre de 2019, em instituições 
estrangeiras conveniadas. O auxílio 
inclui passagens aéreas, seguro-
saúde no país de acolhimento e 
ajuda de custo de até seis parcelas 
mensais de 600 euros ou dólares. Os 
interessados devem se inscrever nas 
direções de Ensino das suas unidades.

Facilidades do sistema

Pode ser acessado em qualquer lugar e navegador;

Pode ser instalado em até 15 dispositivos por usuário;

Permite o armazenamento de arquivos em nuvem, por meio 
do OneDrive (capacidade de até 5 Terabyte por usuário).

Inclui licenças para uso dos principais programas da Micro-
soft, como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Acess, Publi-
sher, Skype for Business, Microsoft To-Do, Forms e Sway.  

9 mil alunos (graduação 
e pós) adotaram o 

e-mail personalizado

7 milhões de 
arquivos hospedados 

no OneDrive

5,5 mil ativações 
gratuitas do Offi ce em 
computadores pessoais

Ainda não aderiu ao Offi ce 365 da Udesc? Saiba como criar sua conta, acesse informações e 
tutoriais sobre o sistema e seus aplicativos em udesc.br/sistemas/offi ce365 e pelo QR Code.



Auxílio estudantil
Voltado a alunos de graduação em vul-
nerabilidade socioeconômica, o Progra-
ma de Auxílio Permanência Estudantil da 
Udesc (Prape) está com inscrições abertas 
até 29 de agosto. Estão previstos 181 au-
xílios de moradia (R$ 300 mensais) e 177 
de alimentação (R$ 250 mensais), com 
duração de 12 meses e depósitos a partir 
de dezembro. Os interessados devem se 
inscrever nas direções de Extensão.

Parque das Profi ssões
Estudantes da Udesc poderão participar 
como orientadores de grupos de visitan-
tes durante o Parque das Profi ssões, que 
terá sua primeira edição em 
22 de agosto, na sede Cam-
pus I, no Bairro Itacorubi, 
em Florianópolis. O evento 
apresentará os cursos de 
graduação da universidade 
e receberá alunos de esco-
las públicas e privadas do 
Estado, além de ser aberto ao público 
em geral, com entrada gratuita.
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Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom) - Telefones: (48) 3664-8007 | 3664-8010 - comunicacao@udesc.br
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A universidade lançou em julho a primeira edição do Catálogo PET Udesc para apresentar 
os grupos e as ações da instituição vinculados a programas de educação tutorial (PET), do 
governo federal. Atualmente, são três grupos PET (Engenharia Elétrica, na Udesc Joinvil-
le; Geografi a, na Udesc Faed; e Zootecnia, na Udesc Oeste), além do PET-Saúde, por meio 
do curso de Fisioterapia, da Udesc Cefi d. Você já ouviu falar em educação tutorial? Acesse 
o catálogo pelo QR Code e fi que por dentro!

Parabéns à delegação da Udesc que conquistou o 
heptacampeonato dos Jogos Universitários Catari-
nenses (JUCs) na 62ª edição da competição, reali-
zada em Lages, em julho! Ao todo, 164 atletas da 
universidade participaram de 15 modalidades nos 
jogos, que reuniram cerca de 1,5 mil estudantes, de 
19 instituições catarinenses. Com o desempenho no 
JUCs, a Udesc representará o Estado nos Jogos Uni-
versitários Brasileiros (JUBs) em sete modalidades.

Mais de 160 atletas representaram a Udesc na conquista do hepta

Mestranda em Fisioterapia da Udesc Cefi d, 
Ariany Marques Vieira foi a única brasileira con-
templada com bolsa para participar 
do 33º Encontro Anual da Asso-
ciação Americana de Reabilita-
ção Cardiovascular e Pulmonar, 
que ocorrerá em setembro, nos 
Estados Unidos. Ela participou 
de um processo seletivo inter-
nacional para ganhar o auxílio, 
voltado a profi ssionais que 
demonstram, de modo sig-
nifi cativo, esforços e contri-
buições na área.

Ariany foi a única 
brasileira selecionada

Primeira paratleta a repre-
sentar a Udesc, a estudante 
de Licenciatura em Infor-
mática da Udesc Cead Ta-
tiane Selhorst Philippi Kunz 
conquistou três medalhas 
de ouro (em arremessos 
de peso, disco e dardo) na 
categoria F44 de atletismo 
do Fisu America Games. O 
evento é a primeira com-
petição universitária pa-
ralímpica pan-americana e 
ocorreu em julho, no Cen-
tro Paralímpico Brasileiro 
(CTPB), em São Paulo. 

Tatiane conquistou 
três ouros em evento 

pan-americano

Grupos PET 
Udesc no 

Sulpet, em 
Curitiba


